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RESUMO 
 

 

Esta monografia se propõe a analisar através de um estudo de trajetórias, os meandros percorridos 

por dois grafiteiros profissionais. O objetivo se resume em compreender os efeitos da dinâmica 

social, arcabouço legal, política cultural, conjuntura política afetos à arte do graffiti na trajetória 

de vida de agentes culturais na cidade do Rio de Janeiro, de modo paralelo às “manobras” em 

face da realidade local, considerada posição social, configuração familiar, formação educacional 

e profissional. 

 

Palavras-chave: configuração, mediação, manobra, estudo de trajetórias, graffiti 

carioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

This monograph proposes to analyse through a study of trajectories, the meanderings 

covered by two professionals graffiti artists. The objective consists in understand 

dynamic socials effects, legal framework, cultural politic, political conjunctures affect 

the art of graphite in the life trajectory of cultural agents in the city of Rio de Janeiro, 

parallel to the "maneuvers" in the face of reality place, social position, family 

configuration, educational and professional training 

 

Keywords: configuration, mediation, maneuver, trajectory study, carioca graffiti, Rio 

de Janeiro street art. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante a década de 80, Fabio Ema1, morador de São Gonçalo, começou a fazer seus 

primeiros graffitis inspirados na estética do hip-hop e no trabalho do famoso Profeta Gentileza2. 

Por sua capacidade de propagar-se em meio à efemeridade cotidiana, o graffiti carioca passou, a 

partir de então, a se apresentar sobre os muros do Jardim Botânico à Praça Mauá, da Mangueira à 

Lapa, da Zona Sul à Zona Norte, das praias ao centro, e inúmeros cantos da cidade. 

 

 

Figura 1 - As inscrições do falecido Profeta Gentileza desde a década de 80 dão início ao período em que o graffiti 

começa a se convencionar como prática no Rio de Janeiro. Fonte: Página do Museu do Amanhã3. 

                                                 

 
1 Fabio Ema é conhecido por parte da imprensa e por muitos grafiteiros como o precursor da prática no estado 

fluminense. Fonte <https://extra.globo.com/noticias/rio/pioneiro-do-graffiti-fabio-ema-coordena-projeto-inedito-em-

escolas-publicas-de-sao-goncalo-14015972.html> acesso em 10/04/2018. 
2José Datrino, mais conhecido como O Profeta Gentileza (1917-1996), é o autor da máxima literária e visual, 

“Gentiliza Gera Gentileza”, e das escrituras proféticas em verde e amarelo que se apresentam nas pilastras próximas 

a rodoviária da cidade. Gentileza é mencionado pelos grafiteiros como uma das principais referências para o graffiti 

carioca. As mensagens se popularizaram e podem ser encontradas por todo o país como uma espécie de jargão que 

remete a um sentimento de esperança e a uma mensagem anticapitalista. 
3 Disponível em: < https://museudoamanha.org.br/pt-br/livro-urbano-profeta-gentileza> acesso em: 02/07/2018. 

https://extra.globo.com/noticias/rio/pioneiro-do-grafite-fabio-ema-coordena-projeto-inedito-em-escolas-publicas-de-sao-goncalo-14015972.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/pioneiro-do-grafite-fabio-ema-coordena-projeto-inedito-em-escolas-publicas-de-sao-goncalo-14015972.html
https://museudoamanha.org.br/pt-br/livro-urbano-profeta-gentileza
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Figura 2 – Ícone visual da mensagem do Profeta Gentileza. Utilizada em adesivos, imãs de geladeira, cangas de praia 

e outros objetos, a estética visual se popularizou em todo o país junto à mensagem solidária. Fonte: Página da 

Revista Prosa Verso e Arte4. 

   

Ainda que tradicionalmente associado a uma estética suburbana, jovens de bairros mais 

ricos também aderiram à onda do graffiti. Na Zona Sul, a Flesh Beck Crew é conhecida por 

ajudar a difundir uma estética street art mais colorida, condizente ao bem-estar da região 

residencial e turística. A história do graffiti carioca parece refletir as realidades de onde e por 

quem o inscreve.   

Mais recentemente, em 2013, durante as obras que anunciavam a chegada de grandes 

acontecimentos, era difícil não perceber o convite ao passante mais distraído a contemplar 

curiosos desenhos que se multiplicavam pela cidade em obras, longe ou perto dos cartões-postais.  

 

 

Figura 3 - Graffiti de Kadu Ori preenche o corte do viaduto que conectava a outra parte do elevado demolido em 

2014 durante a revitalização da região portuária. Fonte: O Globo5. Foto: Custodio Coimbra. 

 

                                                 

 
4 Disponível em: <https://www.revistaprosaversoearte.com/gentileza-gera-gentileza-profeta-gentileza-jose-datrino/> 

acesso em 02/07/2018. 
5 Disponível em: < https://oglobo.globo.com/rio/alcas-da-perimetral-passarao-por-embelezamento-apos-obras-do-

transbrasil-20668555> acesso em 29/06/2018 

https://www.revistaprosaversoearte.com/gentileza-gera-gentileza-profeta-gentileza-jose-datrino/
https://oglobo.globo.com/rio/alcas-da-perimetral-passarao-por-embelezamento-apos-obras-do-transbrasil-20668555
https://oglobo.globo.com/rio/alcas-da-perimetral-passarao-por-embelezamento-apos-obras-do-transbrasil-20668555
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Tradicionalmente associado ao descaso, à marginalidade ou indício de algo que, por não 

ter valor é ocupado por uma intervenção desobediente, o grafite brasileiro nos últimos anos 

passou a ser simbolicamente ressignificado e mais aceito por considerável parte da opinião 

pública: capas de cadernos escolares, aberturas de telenovelas, produtos e peças publicitárias. A 

estética visual inspirada na street art passou a ser vista nos mais diversos objetos e meios. 

Atualmente, mesmo os que se encontram menos interessados na modalidade sabem mencionar o 

nome de alguns artistas brasileiros repercutidos internacionalmente.  

Os Gêmeos, Kobra, Crânio, entre outros célebres grafiteiros6, passaram a figurar 

significativo sucesso internacional ao favorecerem, e serem favorecidos, por uma melhor 

aceitação do graffiti enquanto expressão artística, autêntica e imbuída de valores nacionais. O 

graffiti brasileiro passou a despontar mundialmente entre os mais autênticos e ilustres 

representantes7. 

A “reconversão simbólica” do graffiti durante as últimas décadas no Brasil (Vital, 2014, 

2018), se refere ao período em que sua produção passa a ser identificada por “poderes públicos e 

pelo mercado da arte como bens estéticos legítimos e mercantilizáveis” (Campos 2013:215 apud 

Vital, 2014, 13).  

Nas principais capitais, o graffiti repercutiu de modo expressivo. Em São Paulo, laterais 

de prédios antes ocupadas pelos grandes outdoors comerciais da década de 90, foram preenchidas 

por murais coloridos que exaltavam célebres personalidades e a brasilidade. Essas intervenções, 

repercutidas e aprovadas por uma significativa parcela dos moradores da cidade, permitiu ao 

graffiti transitar simbolicamente, de uma expressão originalmente subversiva, à marca de gestão8 

dos grupos políticos usualmente conhecidos pela implementação de políticas populares.  

                                                 

 
6 Também chamados de writers, a partir do estrangeirismo inspirado no hip-hop nova iorquino da década de 70.  
7 Algumas reportagens internacionais disponíveis que ajudam a entender o novo momento do graffiti brasileiro:  

1.https://untappedcities.com/2012/02/13/the-legalization-of-street-art-in-rio-de-janeiro-brazil/   

2.https://www.widewalls.ch/when-graffiti-matters-the-most-brazil-feature/part-2/ 

3.https://streetartbrasil.wordpress.com/2017/12/31/the-best-murals-of-2017/ 
8 Durante o governo de Fernando Haddad 2012-2016, muito grafiteiros passaram a ser apoiados por órgãos ligados à 

prefeitura de São Paulo. Em 2016, durante as eleições disputadas pelo empresário João Doria (PSDB) e o acadêmico 

Fernando Haddad (PT), o graffiti tornou-se objeto de debate, quando Doria, vencedor final da disputa prometeu 

combater o vandalismo associando-o abertamente o graffiti à degradação do espaço público. Ao ser eleito, Dória 

mobilizou a imprensa para cobrir ações em que ele próprio, vestido de agente de limpeza, cobria grandes murais com 

um jato de tinta cinza. 

https://www.widewalls.ch/when-graffiti-matters-the-most-brazil-feature/part-2/
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A Lei nº 12.408, sancionada no dia 25 de maio de 2011, pela então mandatária Dilma 

Rousseff, ao descriminalizar o ato de grafitar, refletiu a partir do plano macro institucional esse 

novo momento.  

 

 

Figura 4 - Paisagem urbana paulistana no início dos anos 2000 caracterizada pela grande quantidade de outdoors. Av. 

Paulista, São Paulo, Brasil. Fonte: Página da Folha de São Paulo9. Foto: Lalo de Almeida. 

 

 

 

Figura 5 – Pintura do mural de Eduardo Kobra em homenagem à Aryton Senna. No lugar dos outdoors, os graffitis 

passam a fazer parte da paisagem urbana na cidade de São Paulo. Fonte: Página da Huffpost10. 

 

No Rio de Janeiro uma estética street art atingiu o ápice durante os preparativos dos 

Jogos Olímpicos em 2016, quando a organização do evento promoveu “o maior graffiti a céu 

aberto do mundo”. Grandes murais se apresentavam como a principal temática visual escolhida 

                                                 

 
9 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1915438-anuncio-gigante-pode-voltar-as-ruas-

de-sao-paulo-em-ajuste-da-cidade-limpa.shtml> acesso em 02/07/2018. 
10 Disponível em: < https://www.huffpostbrasil.com/2015/11/03/ayrton-senna-vira-graffiti-gigante-na-esquina-da-

avenida-paulista_a_21696006/> acesso em 02/07/2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1915438-anuncio-gigante-pode-voltar-as-ruas-de-sao-paulo-em-ajuste-da-cidade-limpa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1915438-anuncio-gigante-pode-voltar-as-ruas-de-sao-paulo-em-ajuste-da-cidade-limpa.shtml
https://www.huffpostbrasil.com/2015/11/03/ayrton-senna-vira-grafite-gigante-na-esquina-da-avenida-paulista_a_21696006/
https://www.huffpostbrasil.com/2015/11/03/ayrton-senna-vira-grafite-gigante-na-esquina-da-avenida-paulista_a_21696006/
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para o setor cultural do evento. O financiamento dos quilômetros de paredes grafitadas em linhas 

de trem pela prefeitura através da articulação de projetos como GaleRio e EixoRio proporcionou 

também os gigantescos murais pelos galpões revitalizados da região do Porto Maravilha, ou 

Boulevard Olímpico, assim chamado pela imprensa associada ao comitê olímpico organizador e 

grupos imobiliários licenciados.  

Tais iniciativas transmitiam uma mensagem de respeito às diversidades, e de uma cidade 

plural e colorida. Nos bastidores, um aumento da repressão contra as manifestações sociais, 

remoções de moradias para as obras, contrastavam com o conteúdo dos graffitis oficiais. 

A adequação de uma linguagem originalmente contestadora para novos modos de uso, 

condizentes ao grande momento vivenciado pela cidade, no entanto, não poderia se dar de forma 

espontânea. A publicação de documentos oficiais emitidos pela prefeitura, além da mobilização 

do EixoRio na forma de autarquia municipal, responsável também pela regulamentação e 

agenciamento do graffiti, mostrou as ações de agentes do poder público interessados em mediar a 

referida prática através de políticas culturais dirigidas.  

O graffiti, ao longo das últimas décadas, pode-se dizer, vem marcando as grandes cidades 

brasileiras testemunhando e participando dos acontecimentos, mudanças políticas e do 

comportamento social refletidos no espaço urbano. 

 

 

Figura 6 - Mural do artista Kobra é divulgado como “o maior graffiti à céu aberto do mundo”. O graffiti é utilizado 

como temática principal na região do porto revitalizado e de acesso público durante os jogos olímpicos do Rio 

201611. Fonte: Página Nota Terapia12. 

                                                 

 
11 Na outra parede lateral, à esquerda do mesmo galpão, um grande mural de autoria de um dos dois grafiteiros 

entrevistados, Wark da Rocinha, decora o espaço. Ver figura 40.    
12 Disponível em: < http://notaterapia.com.br/2016/08/17/mural-de-graffiti-no-boulevard-olimpico-traz-a-arte-

urbana-para-a-rio-2016-e-quebra-recorde-mundial/> acesso em 02/07/2018. 

http://notaterapia.com.br/2016/08/17/mural-de-graffiti-no-boulevard-olimpico-traz-a-arte-urbana-para-a-rio-2016-e-quebra-recorde-mundial/
http://notaterapia.com.br/2016/08/17/mural-de-graffiti-no-boulevard-olimpico-traz-a-arte-urbana-para-a-rio-2016-e-quebra-recorde-mundial/
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Em ambos os casos mencionados, São Paulo e Rio de Janeiro, o deslocamento simbólico 

decorrido no graffiti, da transgressão – caráter original da street art – para uma prática recorrida 

por grupos gestores, sejam eles contrários ou a favor, demonstram a potência do campo para o 

empreendimento sociológico. A breve retrospectiva condiz ao maior objetivo desse trabalho: 

situar as transformações do graffiti carioca em paralelo a alguns acontecimentos políticos e 

culturais vivenciados durante os últimos anos.   

Meu primeiro contato com o universo do graffiti em âmbito científico ocorreria em 

meados de 2015 através da pesquisa em iniciação científica, ARRUA13. Esta importante 

oportunidade, somada ao interesse pessoal em torno da temática, apresentaram o graffiti como 

um importante objeto para interpretação da vida urbana e carioca, pela possibilidade elucidativa 

acerca das formas pelas quais, sua paisagem foi visualmente organizada em meio à conjuntura 

social, cultural e política vivenciada durante os anos da graduação (2013-2018).  

O quadro social e político, historicamente constituído, apresenta a cidade enquanto local 

disputado por diferentes grupos culturais (CALDEIRA, 2012; MAGNANI, 2013). No caso 

específico, a transformação da cidade do Rio de Janeiro para a recepção dos chamados 

megaeventos, as grandes obras de infraestrutura e a velocidade com que esses processos 

ocorriam, trouxeram aos moradores a sensação de efemeridade própria das grandes cidades 

(SIMMEL, 1903). A observação dos acontecimentos difusos, muitas vezes obscurecidos por 

narrativas sobressalentes, tornou a questão referente à cultura urbana ainda mais instigante e 

pertinente. 

Inicialmente, o maior desafio deste trabalho residiu em delimitar uma área de observação 

em meio à simultaneidade dos expressivos fatores conjunturais, políticos e sociais, incididos 

direta ou indiretamente sobre o campo de observação escolhido14. O contexto de atordoamento 

                                                 

 
13 A pesquisa “Arte de rua e religião: um estudo sobre produções de cidadania e projetos de cidade através do graffiti 

no Rio de Janeiro”, forneceu a base de dados preliminares para o desenvolvimento deste trabalho. Sob coordenação 

da professora Christina Vital, também orientadora da presente monografia, o objetivo da pesquisa ARRUA consistiu 

em “analisar a intensa produção de graffitis na cidade do Rio de Janeiro destacando as conexões existentes entre 

poder público e graffitis/grafiteiros religiosos, os graffitis produzidos no âmbito de projetos vinculados a 

organizações não governamentais e os graffitis do amor e da paz presentes pela cidade. Em última instância, tratamos 

de analisar a sobreposição de projetos religiosos e seculares de cidade e a formação de uma cidadania específica a 

partir da profusão de graffitis e de projetos sociais que mobilizam essa linguagem na cidade.” 

 
14 Na primeira vez em que tenho a oportunidade de desenvolver um texto mais extenso comparado com os escritos 

produzidos durante a graduação (resenhas, artigo, fichamentos, seminários), foram constantes as ocasiões em que me 

vi perdido em relação às forma como organizar as ideias e a estrutura a ser utilizada. Assim, de modo mais ou menos 
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tornou ainda mais desafiador fazer pesquisa social no Rio de Janeiro: como produzir análises 

suficientes e qual recorte recorrer diante das massivas manifestações sociais, a fabricação de uma 

polarização política, a derrocada do pacto nacional, o subsequente golpe político, a guerra civil, o 

apartheid social velado, a realização de megaeventos bilionários, a ascensão do fascismo, da 

intolerância religiosa e em paralelo ao fenômeno global denominado quarta revolução 

industrial15. 

Aparentemente, um dos desafios da antropologia e da sociologia parece relacionado com 

fatos hoje em voga como a globalização, os quais dificultam a elucidação das problemáticas 

sociais compreendidas apenas a partir do jogo das relações locais, porém atravessadas por 

elementos extremamente dinâmicos e fluidos (Castells 1999, Campos 2012). 

Segundo Milton Santos (1978), as concepções acerca do espaço, subordinado e 

subordinante ao funcionamento das atividades e práxis coletivas, podem ser lidos como fator 

social, conforme reproduzem essas relações e possibilitam compreender as transformações do 

meio urbano.  

A temática do graffiti é emblemática nesse ponto de vista, pois além de guardar aspectos 

semelhantes com a efemeridade urbana – a própria aplicação sobre o concreto da cidade é 

visualmente marcada e transformada rapidamente – o graffiti também marca culturalmente a 

cidade em paralelo à manifestação dos diversos grupos sociais constituintes do meio urbano. 

Assim, os desenhos e pinturas nos muros tornam-se um objeto privilegiado de diferentes 

disciplinas das ciências sociais ao oferecer narrativas que se materializam visualmente em meio 

ao acúmulo de informações, muitas vezes apagadas pela cidade em constante transformação. 

 

 

                                                                                                                                                              

 

intuitivo, resolvi adotar um método análogo ao processo de montagem de vídeos, ao qual estou mais habituado, 

comparado à linguagem monográfica. A transcrição e interpretação dos fatos mencionados pelos interlocutores, 

referências teóricas, análise de documentos, posteriormente selecionados e organizados, se compara ao primeiro 

processo de montagem a partir de uma material bruto, gradativamente selecionado (decupagem) a partir da 

construção fílmica, ou nesse caso textual, proposta. 
15 A chamada quarta revolução industrial é apontada por uma série de autores como fenômeno, período, era, 

processo, enfim. Em linha gerais, a nova revolução é geralmente identificada pelas características relacionadas à 

automação.  
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Figura 7 – Fotografia histórica do momento em que um militante executa pixação contra a ditadura militar na década 

60. Rio de Janeiro-RJ. Foto: autor desconhecido. Fonte: Página online Memórias da Ditadura16. 

 

A conjuntura vivenciada durante os anos da graduação17, os diversos acontecimentos 

socioculturais e políticos acompanhados – sem precedentes por sua magnitude e simultaneidade – 

tornaram as temáticas de visualidade e representação, pertinentes ao universo do graffiti, como 

campos de interesse para o presente estudo. 

 

 

 

Figura 8 - Fotografia dos cartazes colados em grade na Av. Presidente Vargas, Rio de Janeiro-RJ, após 

manifestações durante o segundo dia das jornadas de junho de 2013. Fonte: acervo pessoal. Foto: Henrique V. Pinho. 

 

 São poucos os estudos interessados em situar com atenção dispositivos ocultos 

responsáveis em mediar o que se manifesta sobre os espaços públicos e compartilhados. Para dar 

prosseguimento a esse debate, enuncio uma hipótese: o graffiti, tradicionalmente marginalizado, 

                                                 

 
16 Disponível em: < http://memoriasdaditadura.org.br/obras/pichacao-abaixo-ditadura-1968/index.html> acesso em 

04/09/2018. 
17 Nascido em Santos-SP, me mudei de São Paulo capital para Niterói em 2013, aos 23 anos para realizar o curso de 

bacharelado em Sociologia na Universidade Federal Fluminense. A escolha do curso e da cidade ocorreu a partir do 

desejo em vivenciar, como morador e estudante das ciências sociais, os grandes eventos anunciados.  
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desloca-se ao centro justamente quando as margens adquirem voz através de novos dispositivos 

de produção cultural18.  

O caos urbano refletia agendas públicas e privadas incompatíveis com a satisfação de 

trabalhadores e estudantes que, desde as históricas manifestações de junho de 2013, haviam 

demonstrado descontentamento. Vale considerar a existência de uma heterogeneidade das pautas 

levantadas por uma multidão que mais tarde se reconheceria como dividida. Somente mais tarde 

eu perceberia que a experiência de aluno em ciências sociais em um território em constantes 

transformações como a cidade do Rio de Janeiro poderia ser enriquecida, para efeitos da presente 

pesquisa, por meio das contribuições metodológicas da observação participante e do acervo 

teórico consultado desde a pesquisa em iniciação científica. 

Longe da pretensão de apresentar um trabalho que dê conta de todos os eventos históricos 

e sociais mencionados, esta monografia se propõe a analisar através de um estudo de trajetórias, 

os meandros percorridos por dois jovens grafiteiros. São eles Meton Joffily e Wark da Rocinha. 

 Diante desse contexto sociologicamente denso, susceptível de ser pensado a partir de 

trajetórias individuais, apresento um trabalho descritivo, interpretativo e reflexivo, em paralelo ao 

seu próprio contexto como pano de fundo, justamente por entender a pertinência dos fatores 

conjunturais sobre os grafiteiros, em sua dimensão delimitada e focalizada como entrevistados. 

Coube, portanto, identificar nas trajetórias e produções e, principalmente por meio de suas falas, 

categorias que oferecessem uma âncora com a cultura local. 

O objetivo se resume em compreender, a um só tempo, os efeitos da dinâmica social, 

arcabouço legal, política cultural, conjuntura política nas trajetórias de vida, refletida nas suas 

criações, e as respectivas “manobras” como fatores disposicionais da posição social, configuração 

familiar, formação educacional e profissional. Pretendo apontar para questões surgidas no 

encontro, os circuitos em que estão inseridos, a forma como se posicionam a partir de suas 

produções visuais em meio ao campo social e urbano do território carioca.  

                                                 

 
18 Para além do graffiti, no Brasil, outros meios passaram pelo processo o qual veio a ser vulgarmente chamado de 

“raio-gourmetizador”. Refiro-me aos carrinhos de ambulantes chamados “podrões”, os quais passaram a ser 

chamados de “food trucks”, estádios de futebol chamados de “arenas esportivas”, o funk proibidão substituído pelo 

funk ostentação, as novelas da tv aberta para as séries da Netflix como nova tendência. Tais transformações me 

trouxeram alguma sensação de familiaridade com as ideias apresentadas por Norbert Elias, ao que se refere às 

transformações culturais como decorrência de um processo político e civilizatório eclodidos em meio a contextos 

específicos. 
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Como critério de análise, definiu-se que os dois grafiteiros entrevistados seriam 

escolhidos a partir das diferentes categorias discursivas predominantemente identificadas em seus 

trabalhos. Para tal efeito, se valeu da prerrogativa de um deles geralmente apresentar mensagens 

de crítica política explícita, enquanto o segundo tendia às mensagens mais abertas19, ou seja, que 

dão maior margem à subjetividade dos observadores.  

Desejava-se investigar quais as motivações pessoais, repertórios e meios utilizados 

confrontados com o conteúdo dos desenhos, para então estabelecer as possíveis relações entre as 

mensagens transmitidas nos graffitis e o aporte de seus financiadores, plataformas, projetos de 

cidade, entre outras relações. Vale, portanto, destacar que o critério de escolha dos sujeitos 

entrevistados, advém de uma distinção inicial e sensível, a partir das categorias que identifiquei 

nos desenhos (presença de crítica política assumida/ausência de crítica política assumida) de dois 

importantes artistas do graffiti carioca: Wark da Rocinha e Meton Joffily. 

Após conhecer os grafiteiros pessoalmente, compreendi que as diferenças entre eles não 

se limitavam ao conteúdo e estilo dos desenhos. Eles tinham origem em camadas sociais muito 

distintas e idades praticamente iguais. Passei a questionar em qual medida as mensagens 

veiculadas pelos sujeitos poderiam ser espelhadas por suas margens de ação, além de outros 

aspectos relacionados à posição social, origem familiar, formação escolar, dinâmicas territoriais, 

entre outras possíveis categorias.  

Assim, para além dos estudos visuais das pinturas nos muros e demais criações dos dois 

grafiteiros entrevistados, buscou-se descrever como foram suas trajetórias artísticas, também elas 

influenciadas por processos sociais específicos e locais. Dito de outra forma: procurou-se 

identificar as relações entre a trajetória artística e o ambiente social em que ela surgiu e se 

desenvolveu.  

A vocação precoce pela afirmação ou manifestação estava presente nos dois artistas desde 

o início: ela se realiza depois no graffiti e se move simultaneamente nos suportes dos muros e 

paredes da cidade e se expande para ganhar contornos alargados pelo emprego de outras técnicas, 

modalidades e suportes.      

                                                 

 
19 Embora sempre implícita no graffiti de Wark da Rocinha, a crítica política quase não se apresenta explicitamente 

em seus desenhos, diferente do que ocorre nos trabalhos do grafiteiro Meton Joffily onde os personagens principais 

retratam as contradições da cidade. 
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 Este trabalho se divide em três núcleos principais respectivamente: teórico, descritivo e 

interpretativo. O primeiro núcleo, teórico, apresenta as ideias de autores que colaboram direta ou 

indiretamente com a abordagem temática. A segunda parte, essencialmente descritiva, apresenta a 

trajetória de vida dos grafiteiros Meton Joffily e Wark da Rocinha à luz de seus depoimentos e 

em ordem cronológica: nascimento até o momento em que esse trabalho é finalizado. Finalmente, 

no núcleo final e interpretativo, serão apresentadas as relações entre os documentos oficiais 

regulatórios da prática do graffiti, as trajetórias de vida dos grafiteiros, e suas criações, 

confrontados com a discussão teórica apresentada.  

 

 

DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Nessa seção apresento o acervo teórico dividido em três tópicos condizentes às 

perspectivas as quais inspiram o modo de observação em torno da imagem e do graffiti como 

objetos de observação. Ofereço inicialmente uma breve apresentação sobre o principal 

documento referente à regulamentação oficial do graffiti carioca, ponto de partida analítico, e 

então um aprofundamento em relação à perspectiva e metodologia empregada ao longo do 

trabalho.  

 

Sobre o “Decreto do Graffiti” e outros documentos oficiais 

 

Publicado no Diário Oficial do Município no dia 18 de fevereiro de 2014, o Decreto Nº 

38307 (Ver ANEXO), buscou instituir de modo governamental a regulamentação das práticas 

referentes ao graffiti na cidade do Rio de Janeiro. O Decreto do Graffiti, ou Lei do Graffiti, como 

ficou conhecido, viria a colaborar como ponto de partida e apoio analítico para, a partir de então, 

observarmos os interesses, meios e dispositivos acionados pela prefeitura na busca de uma maior 

aproximação dos grafiteiros da cidade. O caráter deliberativo de cada um dos artigos listados no 

material (ver anexo 1), corroboram as hipóteses anunciadas pela pesquisa ao conjecturar os 

interesses da prefeitura em engendrar a prática do graffiti enquanto modalidade artística a ser 

legitimada, desde que por condições pré-estabelecidas, quando passa a ser reconhecida como 

“parte estratégica do desenvolvimento da Cidade” (Decreto do graffiti). 
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Os grafiteiros já se encontravam institucionalmente enquadrados a uma lei municipal 

anterior, a saber, a Lei do Artista de Rua, criada em junho de 2012. Dois anos mais tarde, a 

emissão do segundo decreto referido, o Decreto do Graffiti, demonstrou o interesse dos órgãos 

associados à prefeitura em reforçar as regras referentes à prática do graffiti especificamente. 

Além dos dois documentos acima mencionados, outras medidas governamentais ajudaram 

a presumir questões tangíveis ao livre exercício do graffiti de 2011 pra cá. O primeiro se refere 

diretamente à prática em âmbito federativo, a partir da “LEI Nº 12.408, (Ver ANEXO) de 25 de 

maio de 2011”, a qual “altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para 

descriminalizar o ato de grafitar”.  

Há ainda um quarto documento analisado. O Decreto da Carioquice, como ficou 

conhecido, buscou estabelecer alguns parâmetros para a condição simbólica e de reconhecimento 

de um “ser” carioca. O Decreto Rio nº 39797, de 1º de março de 2015, ano em que a cidade 

completou 450 anos de história, foi emitido pelo então prefeito Eduardo Paes. Um ano após a 

Copa do Mundo da FIFA, e um ano anterior aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o 

reconhecimento da “carioquice” como patrimônio e bem cultural imaterial da cidade, simbolizou 

o orgulho e o entusiasmo dos cariocas em um momento de grandes realizações na cidade. 

Embora não se trate de uma medida referente ao ato de grafitar, o “Decreto da 

Carioquice”, é aqui considerado no sentido de junto aos demais documentos mencionados, pensar 

sua emissão a partir de um contexto singular da cidade: a eclosão dos grandes acontecimentos 

como as jornadas de junho em 2013, a Copa do Mundo da FIFA 2014, e os Jogos Olímpicos Rio 

2016, entre outros, quando a cidade passava a ocupar um espaço central nas mídias nacionais e 

internacionais.  

Elemento de suma importância para as observações realizadas ao longo desse estudo, o 

“Decreto do Graffiti” emitido pela prefeitura do Rio de Janeiro após as manifestações de junho de 

2013, e próximo a realização da Copa do Mundo da Fifa em 2014, será observado como a 

materialização, cristalização, a qual atesta os anseios oficiais de regulamentação das práticas 

visuais de intervenção não-oficiais sobre a cidade. 
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Perspectivas do graffiti a partir de um debate teórico 

 

O graffiti contemporâneo é geralmente compreendido como uma ação transgressora 

atendida por critérios, códigos, técnicas específicas de seus produtores. Porém, a tarefa de defini-

lo é extremamente complexa para os pesquisadores dispostos a estudar esse universo. Ricardo 

Campos (2009) associa essa dificuldade a uma heterogeneidade própria do campo, tanto para as 

discussões do senso comum quanto para o debate acadêmico. 

No Brasil convencionou-se chamar de graffiti20, ou pixação21, algo que se aproxima do 

que a humanidade realiza há milhares de anos22. Talvez, a dificuldade em definir o graffiti possa 

estar também relacionada com o fascínio despertado a partir das ideias de representação e 

compreensão do mundo - o desenho como projeto, o risco como a unidade do projeto - temáticas 

essas, profícuas para o devir científico e para os estudos acerca da história da humanidade, 

visualidade, representatividade, linguística, entre tantos outros campos de estudo. 

Colocados sobre uma linha do tempo imaginária, o graffiti, comparado com outras 

atividades expressivas, é aportado por diversos autores ao remontarem desde as cavernas pré-

históricas, passando por Pompéia, Paris, Nova Iorque, até os dias de hoje, o livre exercício de 

desenhar sobre paredes e as possíveis relações entre práticas análogas soltas no espaço e tempo.  

A etimologia do termo graffiti, provém do latim graffito tendo como referência inscrições 

públicas realizadas desde o império romano. Ao identificar semelhanças e distinções entre 

                                                 

 
20 De acordo com as pesquisadoras Furtado e Zanella (2009), “Embora o termo graffiti tenha sua versão portuguesa, 

graffiti, utilizou-se aquela designação por dois motivos: diferenciar a atividade graffiti do grafite, variedade 

alotrópica do carbono, que compõem os lápis; e preservar a forma escrita comumente utilizada pelos grafiteiros para 

designar a atividade que realizam”. Considerados os argumentos pertinentes, a presente monografia aceita a proposta 

nominal das autoras e a ratifica como forma de colaborar com a normatização do termo para fins científicos. Assume 

também a forma escrita “pixação” ou “pixo” ao invés de “pichação”, baseado no documentário de nome Pixo.  
21 Curioso se ater ao fato de a distinção entre o graffiti e a pixação, a qual gera tanto debate nas mais variadas esferas 

sociais que vão desde o senso comum aos meios artísticos, ser um fenômeno mais marcante no Brasil. Nos Estados 

Unidos e em outros países não se identifica de modo igualmente demarcado a separação entre as duas categorias, que 

são assimiladas como “graffiti” ou “street art” independente do grau técnico e estético utilizado. Se pode pensar se a 

identificação de estéticas diferentes percebidas pela população brasileira não condiz com fenômenos como a elevada 

desigualdade social que se manifesta através do déficit habitacional e estratificação urbana então manifestas na 

paisagem urbana, sendo a pixação um elemento simbólico visual associados a tais fenômenos distintivos.  
22 A complexidade do graffiti parece em alguns momentos advir de sua própria simplicidade e acessibilidade 

material, quando então nos conectamos com um homem primitivo da caverna de Chauvet22. Por exemplo, ao 

reproduzir um esboço do sensível observado no mundo externo, o autor pré-históricos de bois e leões sobre rochas, e 

o militante que hoje intervém sobre a paisagem urbana com palavras de ordem, embora separados por milênios e 

contextos tão díspares, parecem realizar o exercício de imprimir à mão uma representação da realidade a qual 

desejam dominar. 
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práticas mais antigas e as contemporâneas, alguns praticantes e pesquisadores chegam a utilizar o 

termo street-art, neo-graffiti ou pós-graffiti, trazendo a ideia de prolongamento e ruptura de um 

mesmo movimento (Cooper e Chalfant 1984; Castleman 1982; MacDonald 2001; Campos 2007; 

Marques, Almeida e Antunes 1999; Garí 1995; apud. Campos 2012). 

 

Originalmente uma linguagem visual circunscrita ao contexto norte-americano da década 

de 70 do século XX, ao longo de quatro décadas foi-se expandindo planetariamente, 

tendo sido apropriado em desiguais contextos geográficos e sociais, dando origem, 

inclusive, a novas linguagens estéticas (aquilo que alguns apelidam de pós-graffiti). Há 

por isso, quando queremos estudar a cultura visual contemporânea, que estar atentos a 

esta articulação entre o local e o global, e às metamorfoses de bens e linguagens que dão 

origem a objectos de índole híbrida. (Campos 2012:30) 

 

A abordagem em que o presente trabalho se situa, ocorre entre a sociologia, política e a 

antropologia urbana, e observa o graffiti, ou a street art, como fenômeno propriamente urbano e 

político associando-o a períodos, locais e movimentos específicos como manifestações políticas 

em Paris no final da década de 60, o hip-hop nova iorquino durante a década de 70, ou das novas 

tecnologias ciberespaciais surgidas no século XXI (Diógenes 2015, Campos 2009, 2012, Caldeira 

2012, Vital 2014, La Barre 2010, Raposo 2015). 

Os dois modos distintos de se olhar para o graffiti (metafísico ou empírico) parecem 

complementar-se por meio de relações entre a essência humana e o comportamento psicológico 

ou político. Tais dimensões infinitamente exploráveis e ocasionalmente revisitadas ao longo do 

livre vagar do pensamento, chegaram a estimular interessantes relações mesmo com a 

delimitação do objeto específico aqui apresentado. Entretanto, para as ambições de uma 

monografia, se compreendeu como necessário optar por uma das duas dimensões para prosseguir 

com um recorte delimitado pelos objetivos então propostos.  

A forma de abordagem aqui sugerida, se transposta para os termos da psicologia social, 

encontraria afinidade com os conceitos interacionistas desenvolvidos por Vigotski, onde a 

concepções acerca da realidade social decorrem da relação entre indivíduo e meio, interno e 

externo.  

Em artigo baseado nos resultados a partir de pesquisa fundamentada no pensamento 

interacionista, “Graffiti e cidade: sentidos da intervenção urbana e o processo de constituição dos 

sujeitos”, se oferece uma perspectiva inspiradora: 
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No graffiti ocorre, de forma peculiar, o estreitamento das relações entre atividade 

estética, cidade, política e espaço sob a perspectiva de sujeitos que vivem no próprio 

contexto da intervenção ou que nele se inserem para inscrever-se no diálogo aberto com 

a cidade. Através das imagens, o graffiti propõe outra relação com o entorno urbano, 

questionando, a partir de um olhar estético, os territórios, as regulamentações do espaço 

e estrutura da cidade e das imagens que nela circulam, assim como os problemas 

coletivos subsistentes. Na heterogeneidade dos discursos visuais, no silêncio destas 

conversas urbanas, o graffiti se faz e se refaz na incerteza da permanência ou do 

apagamento, na duração do olhar que passa, que imagina, que significa o urbano. 

(Furtado e Zanella 2009:21)  

 

 

A pesquisa acima mencionada prioriza, portanto, uma análise do grafite como prática de 

constituição dos sujeitos, enquanto a presente monografia sociológica pretende observar como 

tais sujeitos constituem e permitem leituras, através do grafite, da realidade social. De todo modo, 

a lente interacionista é presente para ambas as perspectivas. De perspectiva essencialmente 

empírica, interpretativa, reflexiva e sociológica, a discussão mais próxima do exercício 

interdisciplinar aqui proposto, prioriza a análise do graffiti como elemento propriamente urbano, 

diversificado de acordo com a motivação de seus autores, analiticamente passivo à compreensão 

das relações entre indivíduo e sociedade, a partir de um olhar sociológico dos sujeitos e 

antropológico das imagens. 

Dito isso, importa estipular uma predefinição do graffiti, ainda que de modo genérico 

como a definição a seguir de Ricardo Campo: 

   

Para a maioria, o termo graffiti aplica-se, usualmente, às inscrições executadas no espaço 

citadino, em suportes diversos, como os muros, as paredes e variado mobiliário urbano, 

através da utilização de diferentes instrumentos (geralmente o aerossol ou o marcador). 

Daí que a definição usual abarque um conjunto extenso de actividades, códigos e 

processos criativos que estão longe de assumir uma coerência interna ou um sentido de 

conjunto. Nesta podem inscrever-se diferentes expressões da denominada street art, 

obscenidades rebuscadas, frases românticas, impropérios dirigidos a políticos, 

aclamações desportivas, entre tantas outras manifestações da inesgotável competência 

criativa do sujeito urbano. (Campos 2009:148) 

 

 

Desde o final da década de 80, diferentes autores tentam demonstrar através de seus 

estudos, a relação entre globalização e a existência de identidades mais fluidas e efêmeras 

(Appadurai 2004; Hall 2004; Velho 1999; Hannerz 1996; 1997 apud. Campos 2009). La Barre 

(2010) e Otávio Raposo (2015), observam as influências do mercado e tecnologia, próprios de 

um mundo do consumo e globalizado, como fatores de grande influência para a forma como a 

juventude busca manifestar e representar a si própria. Glória Diógenes (2015), identifica nessas 
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novas formas de interação complexas e fluidas, a mobilização das obras de grafite por modo 

online, quando passam a inundar os espaços urbanos ao refletir novos modos de 

compartilhamentos múltiplos e velozes.  

Significativa mudança de paradigma, a ascensão de uma sociedade conectada e ao mesmo 

tempo subordinada aos fenômenos próprios de uma lógica de consumo, impactam 

substancialmente as formas de auto-representação e auto-afirmação de grupos historicamente 

marginalizados, quando passam a confrontar os valores reinantes e estigmatizadores dos quais 

são alvo (Caldeira 2012; Campos 2009; Diógenes 2015; Vital 2014). 

A propagação do graffiti desde a década de 90, passou a despertar o interesse de diversos 

autores interessados em compreendê-lo como campo científico das ciências sociais (Campos 

2013; Caldeira 2012; Ventura 2009; Gitahy 1999; Ramos 1994; Spinelli 2010; Manco, Art e 

Neelon 2005; Prades 2009; Ramos 1994 apud. Vital 2014, 2016, 2018). A partir dos anos 2000, 

no Brasil especificamente, a prática do graffiti – entre outras práticas realizadas por jovens em 

busca de auto-representação – pôde ser percebida enquanto fenômeno em deflagre (Caldeira 

2012, Vital 2014). Os diferentes modos de observação utilizados evidenciam as vastas 

possibilidades do graffiti como campo de análise antropológica. Do local ao global, as 

abordagens realizadas por esses autores, a partir do graffiti como fenômeno sociais, oferecem 

interessantes perspectivas. 

Tais fenômenos são representativos pois levam a pensar na possibilidade inédita de 

grupos historicamente marginalizados, produzirem fala a partir de suas próprias realidades, de 

modo a consumir, difundir e comercializar bens e produtos culturais (Hirata e Telles 2010; 

Caldeira 2012, Feltran 2013, Campos 2012).  

Tendo como objeto a observação de práticas juvenis no espaço urbano, Teresa Caldeira, 

ao remontar o período das últimas décadas, demonstra, através de uma perspectiva conjuntural a 

possibilidade inédita de jovens marginalizados falarem e representarem a si mesmos a partir de 

um momento marcado pelo acesso aos novos meios de comunicação e a redemocratização da 

política brasileira. 
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Christina Vital da Cunha, ao perceber as transformações nos graffitis religiosos da favela 

de Acari em compasso com as mudanças no tráfico de drogas local, identifica, através da 

representação religiosa, indícios de uma configuração política territorial23: 

 
o potencial epistemológico e heurístico da religião para a compreensão de dinâmicas 

sociais operadas nas cidades por diferentes atores tais como traficantes de drogas, 

evangélicos e pelo Estado, através de um suporte específico, inscrições e imagens 

religiosas, algumas delas identificadas com a estética do graffiti – identificado também 

como arte efêmera, arte urbana, arte da periferia ou arte do desapego. (Cunha 2014:4) 

 

Os insights de Vital da Cunha proporcionados pela realização de uma etnografia de longa 

duração na favela de Acari – onde a pesquisadora identifica/associa mudanças na estética do 

graffiti religioso conforme as modificações em configurações políticas e territoriais subordinadas 

ao comando do tráfico de drogas local24  – fornecem ao presente trabalho a inspiração epistêmica 

necessária para transpor suas observações de modo a relacionar uma “reconversão simbólica do 

graffiti” (Shapiro 2007; Vital 2014) à regulamentação do graffiti carioca em seu contexto de 

megaeventos e massivas manifestações25.  

Em outras palavras, as mudanças nos graffitis religiosos identificados por Vital da Cunha 

em Acari, em conformidade com as mudanças no comando local, apontaram para a possível 

existência de novos mediadores culturais próximos ao graffiti carioca, mas que para além da 

região específica de Acari, pudessem também se repetir em meio ao contexto de grandes 

manifestações sociais, megaeventos, entre outros sucessivos acontecimentos políticos e culturais 

expressivos.  

Diante da lacuna analítica surgida entre as escalas micro e macro, como dimensões 

relevantes acerca da interferência de elementos marcantes do meio (macro) sobre os grafiteiros 

                                                 

 
23 A descoberta de Christina Vital, ao revelar a relação entre poder local e mensagens religiosas nos graffitis de 

Acari, embora não se configure enquanto elemento central de seus estudos, inspiraram de modo significativo a 

abordagem utilizada neste trabalho. A partir de uma relação multissituada e de macro escala, a relação entre os dois 

fenômenos (comando local/graffiti), espelhou a relação (megaeventos/graffiti). Em outras palavras, recorre-se ao 

graffiti enquanto objeto sociológico e antropológico para compreender dinâmicas locais que se tornam 

potencialmente apreciáveis através dessas inscrições.   
24 Ler o artigo “Religião e criminalidade: traficantes e evangélicos entre os anos 1980 e 2000 nas favelas cariocas”, 

de Christina Vital da Cunha Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-

85872014000100004&script=sci_abstract&tlng=pt 
25 Christina Vital já havia realizado o exercício de observar o conteúdo dos graffitis em paralelo aos megaventos em 

artigo publicado “Graffitis do amor, da paz e da alegria na cidade Olímpica: interfaces entre política, arte e religião 

no Rio 2016”.  
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(micro), se fez necessário a consulta de estudos acerca de uma abordagem possível para dar conta 

das singularidades sem desconsiderar o contexto no qual se inserem. 

Bem como Glória Diógenes, anteriormente mencionada, Letícia Cesarino (2014) também 

busca descobrir formas de abordagem elucidativas acerca da presença de elementos aquém do seu 

campo local. No caso de Cesarino, só se pôde encontrar respostas para as problemáticas locais, 

quando considerados fatores históricos e globais, em paralelo aos fatores incididos através de um 

macro contexto histórico e geopolítico, quando então recorre à antropologia multissituada e de 

diferentes escalas como forma de viabilizar sua escrita etnográfica. 

Cesarino recorreu as ideias de Marilyn Strathern: 

Por essas e outras razões, entendo que vale a pena acolher, e experimentar com, o 

convite que vem sendo feito por Strathern e outros para abordar reflexivamente o 

modo como escalas e contextos são acionados no fazer etnográfico e na escrita 

antropológica – com efeito, de aproximar essas duas faces do ofício do 

antropólogo que são, em última instância, a mesma. (Cesarino 2014:44)  

 

Os diversos papéis possivelmente desempenhados pelo graffiti, como resultados de suas 

características heterogêneas anteriormente mencionadas, podem levar a crer que sua prática possa 

resultar de graus motivacionais também heterogêneos. As confluências dos fatores que incidem 

sobre o graffiti carioca, enquanto elementos produzidos a partir da interação entre as trajetórias 

dos dois grafiteiros entrevistados, e os agentes responsáveis em mediar suas produções, 

constituem o objeto aqui analisado. 

O surgimento de novos elementos incidentes sobre a prática do graffiti, remete também à 

ideia de artificação desenvolvida por Shapiro (2006). A “transformação da não-arte em arte”, 

como define a autora, ocorre a partir da multiplicação de novos agentes e instituições mediadoras 

de uma determinada prática. Redefinem assim o simbólico, deslocam hierarquias e legitimidade, 

alteram as formas de cooperação e organização, redefinem os limites entre arte e não-arte e 

reconstroem novos mundos sociais (Shapiro 2006). 

O propósito aqui não é o de estabelecer o graffiti como “arte”. O que me importa é pensar 

o graffiti como ação social26. Vale ressaltar que os significados do graffiti como prática, variam 

                                                 

 
26 A partir dos pressupostos de Max Weber, um de seus maiores defensores assim interpreta as ideias à luz da teoria 

weberiana: “A ‘ação social’ mencionada nessa definição é uma modalidade específica de ação, ou seja, de conduta à 

qual o próprio agente associa um sentido. É aquela ação orientada significativamente pelo agente conforme a conduta 

de outros e que transcorre em consonância com isso”. (COHN, 1992, p. 26-27).  
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entre seus próprios participantes, sendo geralmente compreendido de acordo com a ação 

desempenhada e significada conforme os diferentes modos e usos possíveis: 

 
Compreender o engendramento desses processos e descrever minuciosamente seu 

desenvolvimento poderá nos ajudar a clarificar a natureza dos objetos “de arte” e dos 

mundos sociais nos quais eles emergem ou, até mesmo, de mundos sociais resultantes 

desses objetos. (Shapiro 2006:136) 

 

 

Finalmente, uma vez apresentada as possibilidades intertextuais acerca do graffiti (dentro 

pra fora) e definido um prisma predominantemente antropológico como forma de abordagem, 

resta saber quais conceitos ajudam a sustentar os argumentos em torno do graffiti, 

especificamente enquanto prática suscetível às influências do meio (de fora pra dentro) em 

interação com as experiências sociais vividas por seus praticantes. 

O que se espera é que o graffiti permita elucidar outros elementos obscurecidos ou de 

difícil apreciação em meio acúmulo visual e informacional, possibilitando compreender a partir 

de aproximações entre seus praticantes e meios, novas relações. 

 

Fundamentação metodológica 

 

Na presente monografia lançamos mão de uma gama de métodos e técnicas de pesquisa 

qualitativa a fim de sustentar o debate proposto. Assim, foi realizado trabalho de campo em 

festivais de graffiti na cidade do Rio e Região Metropolitana, entrevistas com grafiteiros e 

gestores de políticas culturais da prefeitura do Rio de Janeiro, além de uma revisão bibliográfica 

sobre os temas que atravessam o interesse dessa pesquisa, a saber, cidade, graffiti, imagem, 

políticas culturais. 

A observação direta nos festivais de graffiti é parte do trabalho de campo, como 

observações no tempo despendido dentro dos transportes públicos no deslocamento para a Escola 

de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), nos congestionamentos agravados pelas recorrentes 

mudanças dos itinerários tradicionais em razão das obras, as quais visavam à recepção dos 

megaeventos, o aumento no preço das passagens, a participação em atos públicos e 

manifestações. Tudo constituiu importantes elementos para o aspecto empírico do objeto 
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observado27. Está aqui também considerado o caráter público e acessível do graffiti, mas também, 

a proximidade com uma série de eventos sociais e culturais, transformações políticas e urbanas 

durante o período vivenciado. 

Se a distância do pesquisador em relação à temática familiar poderia ser um aspecto 

negativo, tal receio desapareceu ao ler que: 

 

A antropologia, embora sem exclusividade, tradicionalmente identificou-se com os 

métodos de pesquisa ditos qualitativos. A observação participante, a entrevista aberta, o 

contato direto, pessoal, com o universo investigado constituem sua marca registrada. 

Insiste-se na ideia de que para conhecer certas áreas ou dimensões de uma sociedade é 

necessário um contato, uma vivência durante um período de tempo razoavelmente longo, 

pois existem aspectos de uma cultura e de uma sociedade que não são explicitados, que 

não aparecem à superfície e que exigem um esforço maior, mais detalhado e 

aprofundado de observação e empatia. (Velho 1981:123) 

 

Alguns autores se apoiam sobre imagens como valiosos documentos científicos. Analisá-

los como veículo de representações culturais confere a esses sua potencialidade interpretativa. O 

presente trabalho alude à pertinência da crítica realizada por autores quando identificam em uma 

equivocada tradição acadêmica das ciências sociais, a secundarização de imagens como simples 

complementos figurativos de trabalhos acadêmicos. Ricardo Campos (2009) alude à visualidade 

como campo relativamente ignorado na pesquisa social. Segundo Lilian Schwarcz (2014) e Peter 

Burke (2004), cientistas sociais tendem a realizar o uso de imagens como um apêndice 

meramente ilustrativo e conclusivo de seus trabalhos. Reproduzem um hábito acadêmico de 

compreender a função desses elementos como algo secundário, lateral, simples 

acompanhamentos de documentos escritos. 

                                                 

 
27 Apesar de Niterói estar do outro lado da ponte, a proximidade geográfica com a capital fluminense (uma média de 

no máximo 20 minutos através de transporte fluvial ou automotivo) permitiu, junto aos demais colegas acompanhar 

uma série de acontecimentos sociais e políticos em paralelo à experiência acadêmica e sociológica. As experiências 

nos campos da imagem e comunicação adquiridos através de oportunidade profissional e formação técnica, 

respectivamente em agência de promoção e eventos e curso profissionalizante em comunicação visual, ambos 

realizados em São Paulo durante os três anos anteriores à chegada ao Estado do Rio de Janeiro, implicaram um olhar 

singular e atento às transformações na capital fluminense para o recebimento dos megaeventos. As experiências 

visuais no campo da produção das imagens e eventos comerciais, somadas às experiências artísticas posteriores 

como aluno da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, mas sobretudo, através da experiência acadêmica na posição 

de aluno em sociologia, são conjuntamente refletidas em alguns momentos ao longo deste trabalho interessado em 

observar a paisagem urbana da cidade do Rio de Janeiro como fenômeno cultural visual. Eis assim uma metodologia 

“quase” etnográfica – considerada a frequência na EAV (por sinal, local importante para a formação artística do 

grafiteiro entrevistado, Wark da Rocinha) e a formação técnico e profissional em videografia (semelhança com o 

grafiteiro entrevistado, Meton Joffily) – de importância para um estudo breve e delimitado de antropologia da 

imagem em geral e do graffiti como objeto sociológico, em particular. 
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Vale destacar a proposta dos pesquisadores mais atentos em realizar a leitura de imagens 

como documentos visuais que interpelam e negociam realidades (SCHWARCZ, 2014) ao 

favorecer a interpretação do meio sociológico observado, onde artista e sociedade estabelecem 

padrões e trocas que permitem relacionar fatos a partir desse encontro. 

Segundo Campos: 

 
Em suma, a cultura visual, pode ser entendida, em primeiro lugar, como um repositório 

visual associado a contextos coletivos particulares, onde determinadas linguagens e 

signos visuais são elaborados e trocados; em segundo lugar, como um modo de 

apreender e descodificar visualmente a realidade, tendo em consideração a natureza 

cultural e psico-social da percepção e cognição; e, em terceiro lugar, como um sistema 

composto por um aparato tecnológico, político, simbólico e económico, enquadrado num 

horizonte sociocultural e histórico mais amplo com o qual convive, que ajuda a moldar, 

tal como é por este configurado. (Campos 2012:24) 

 

 

O presente trabalho parte da premissa baseada em algumas questões apresentadas por esse 

autor ao que se refere aos estudos a partir das imagens como exercício elucidativo da cultura 

visual, cujo programa de investigação centraliza: a “natureza construída do olhar e das formas de 

expressão e comunicação visual” (Ricardo Campos, 2012, p. 20). 

 

Os artefactos estéticos são engendrados num ambiente cultural e visam preencher um 

espaço simbólico e comunicacional através do qual as pessoas dão sentido às coisas. 

Importa, pois, detectar o cultural e o social por detrás das imagens e dos imaginários 

representados. Compreender a sociedade actual e a sua relação com o olhar e as 

imagens, obriga a uma grande flexibilidade epistemológica, assente numa abordagem 

necessariamente interdisciplinar. (Campos 2012:32)  

 

Importa considerar também os diferentes níveis de escala de observação utilizados, sendo 

microescala a dimensão referente às questões pertinentes às trajetórias de vida, essas 

privilegiadas ao longo do trabalho, e o macroescala como a tangente às lógicas, dinâmicas e 

estruturas sociais locais como pano de fundo. 

Logo interessou pesquisar autores para dar conta dos processos individuais e complexos 

“marcados” por fatores sociais, culturais, jurídicos, políticos e urbanos. Como se houvesse um 

paralelo entre a evolução de cada trajetória e criatividade de um lado e, do outro, a existência de 
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determinados dispositivos28 institucionais (familiares, educacionais, profissionais, legais) pelos 

quais os artistas foram alcançados e por eles transitaram, mas não sem imprimir e negociar a 

continuidade do processo de criação do graffiti. 

Segundo Bernadete Gatti (2003), considerar fatores amplos importam para a compreensão 

do objeto observado devido: 

 

papel de eventos mais amplos, sejam sociais, políticos, econômicos ou culturais, com 

seus determinantes que perpassam a vida grupal ou comunitária. Sabemos que a 

interação desses fatores molda as concepções sobre educação, ensino, papel profissional, 

e as práticas a elas ligadas, concepções e práticas estas que, por sua vez, são 

estruturalmente delimitadas pela maneira que as pessoas se veem, como estruturam suas 

representações, como se descrevem, como vêem os outros e a sociedade à qual 

pertencem. (Gatti 2003:196) 

 

 

A análise realizada se aproxima das questões referentes à configuração social assumida 

pelos sujeitos e as escolhas por esses tomadas em meio ao “jogo”. Ou seja, os fatores coercitivos 

e externos serão apontados, na medida do possível, a partir da fala dos atores entrevistados. Ou 

nos termos de Bourdieu (1994), por uma “noção de trajetória como série de posições 

sucessivamente ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele 

próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações”.  

De modo análogo, Gilberto Velho (2003) compreende a ideia de trajetória por meio das 

escolhas individuais feitas por sujeitos direcionados pelo atendimento de suas demandas 

subjetivas e objetivas, ou em nos termos do autor, seu “potencial de metamorfose”. 

 

Os projetos individuais sempre interagem com outros dentro de um campo de 

possibilidades. Não operam num vácuo, mas sim a partir de premissas e paradigmas 

culturais compartilhados por universos específicos. Por isso mesmo são complexos e os 

indivíduos, em princípio, podem ser portadores de projetos diferentes, até contraditórios. 

(Velho 2003:46) 

 

                                                 

 
28 O termo aqui utilizado pode ser compreendido a partir da noção foucaultiana: “um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito 

são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos (Foucault, 2000, p. 

244)” 
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Embora reconheça a potência das considerações de Becker (1977) a respeito dos tipos de 

artistas (integrados, inconformistas, ingênuos e populares), analiso individualmente as escolhas 

dos grafiteiros29, os argumentos apresentados por eles próprios, ao apontar para as margens de 

ação em meio ao dinamismo local, cultural ou de mercado, aos quais estão submetidos. 

A linha dos microhistoriadores italianos são aqui priorizadas à medida que a abordagem 

utilizada por esses demonstra maior interesse em compreender os relatos como dados, e não ao 

contrário, incorporado às datas e estatísticas objetivas como pretendido pela abordagem 

bourdieusiana.  

No entanto, a discussão entre os que disputam se os estudos de trajetória devem servir à 

compreensão sociológica ante a explicação sociológica, me parece superada pela perspectiva 

elisiana, como apresenta Paulo Renato Guéiros: 

 

Entretanto, se colocarmos como nosso objetivo não a busca de uma maior cientificidade, 

mas sim a recolocação das questões de pesquisa em outros termos, possibilitando um 

tratamento dos dados de campo que não sofra com as limitações impostas por uma 

construção dilemática das questões, percebemos que, justamente por colocar-se à 

cavaleira em relação à dualidade indivíduo-sociedade, o método de histórias de vida 

pode oferecer, se levado a cabo com consistência, um bom locus de trabalho em prol 

desta tarefa. Ao tomar por foco de estudo a trajetória de uma pessoa nos ambientes 

sociais de que participa, ao oferecer a oportunidade de questionar como cada sujeito vive 

ligado a redes de interdependência (Elias 1994) que se estendem além de seu 

pertencimento social imediato, estes estudos deparam-se frontalmente com a questão da 

relação entre o individual e o social, entre o pequeno e o grande, entre a parte e o todo. E 

foi nesta área de trabalho que algumas indicações de caminhos para a superação deste 

dilema surgiram, em algumas monografias e textos teóricos [...]. (Guérios 2011:13) 

 

 

Minha pretensão foi analisar o graffiti tendo em vista o legado da antropologia 

interpretativa. Vale lembrar ainda que escrevo consciente dos riscos e vícios persuasivos de um 

movimento pós-moderno sujeito aos “truques de deus”, segundo Donna Haraway, o “ver tudo de 

lugar nenhum”. Importa, portanto, considerar aquilo que possa vir a estar sujeito a erros e acertos, 

conforme faz evocar a síntese de Gonzalez Rey (2007): 

 

                                                 

 
29 Nesse trabalho evitarei chamar os grafiteiros de artistas, pois o termo “arte”, dependendo dos possíveis sentidos 

conotativos atribuídos ao seu significado, podem levar o leitor a uma confusão a partir de indefinida relação do 

graffiti como arte. Embora o presente trabalho não negue uma perspectiva a qual o graffiti possa ser definido como 

linguagem artística, tal associação será aqui evitada no intuito de preservar o sentido do graffiti como ação social, no 

sentido weberiano do termo, não engendrado pelos cânones conceituais classificadores de “práticas artísticas”. 
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Uno de los problemas más serios que se ha presentado en el desarrollo de las llamadas 

teorías posmodernas del pensamiento social es que, intentando reivindicar el valor de lo 

social y de lo simbólico, terminaron excluyendo lo individual y lo subjetivo, negando la 

complejidad de la integración simbólico emocional que toman las experiencias sociales 

en los individuos, así como también el impacto que las acciones individuales cargadas de 

sentido subjetivo tienen en el curso de los acontecimientos sociales. (Rey 2007:14) 

 

Sem negar o aspecto ficcional aqui compreendido enquanto algo inevitável durante a 

escrita etnográfica, o presente trabalho se contenta em observar a prática do graffiti como 

movimento indicativo do enredamento das “teias de significados”, e portanto, observado como 

ação análoga ao rito ou “passatempo” para o que se refere a sua “finalidade cognitiva e 

emocional” (Geertz, 1989). 

Em relação com a ideia de “teias de significação”, e influenciado pelas leituras da 

antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz, passei a relacionar as ideias trazidas por essa autora, 

das imagens como documentos ativos, constituidores e agenciadores de realidade confrontados 

com as observações bourdieusianas referentes às “práticas estruturantes e estruturadas”. Desse 

casamento teórico, pensar a trajetória de dois grafiteiros em relação a suas inserções sobre o 

espaço urbano, se pode pensar de modo dialético os processos de formação junto às manobras 

individualmente executadas de acordo com uma relação recíproca entre indivíduo e sociedade. 

Em paralelo com os estudos sobre as trajetórias, foi então utilizado a metodologia 

apreendida desde a pesquisa de iniciação científica ARRUA, inspirada na abordagem proposta por 

Lilia Schwarcz: 

[...] vasculhar usos de imagens não como ilustrações, mas como documentos que, assim 

como os demais, constroem modelos e concepções. Não como reflexo, mas como 

produção de representações, costumes, percepções, e não como imagens fixas e presas a 

determinados temas ou contextos, mas como elementos que circulam, interpelam, 

negociam. (Schwarcz 2014:393) 

 

Confrontados com os autores acima, o contexto dos megaeventos e grandes mobilizações 

políticas, simultaneamente, ajudam a situar a regulamentação do graffiti, em meio ao período em 

que o Rio de Janeiro volta a se apresentar como um grande centro imagético de representação 

nacional para todo o mundo. Da ideia de “jogo” entre as relações interdependentes e dialéticas no 

micro, definidas pelas práticas e trajetórias de sujeitos, e em oposição ao macro, é que chego a 

uma ideia da paisagem urbana como unidade sensivelmente partilhada, remetendo ao constructo 

filosófico de Jacques Rancière: 
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Pelo termo de constituição estética deve-se entender aqui a partilha do sensível que dá 

forma à comunidade. Partilha significa duas coisas: a participação em um conjunto 

comum e, inversamente, a separação, a distribuição em quinhões. Uma partilha do 

sensível é, portanto, o modo como se determina no sensível a relação entre um conjunto 

comum partilhado e a divisão de partes exclusivas. (Rancière 2000:7) 

 

Logo, em último caso, caberá descrever aquilo que se observa acerca dos possíveis fatores 

incidentes, os quais ajudam a definir, segundo ideário apresentado por Rancière, a partilha do 

sensível e aquilo que possa se referir ao: 

 

[...] recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído que 

define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de 

experiência. A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, 

de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do espaço e 

dos possíveis do tempo. (Rancière 2000:16-17) 

 

Apenas considerada a dimensão e os limites entre diferentes escalas e quais técnicas e 

conceitos utilizados por autores interessados em compreender, através de níveis variados de 

análise (micro e macro), indivíduo-sociedade, grafiteiro-cidade, é que se pôde começar a pensar a 

relação entre trajetória e meio. Nesse momento, o estudo de trajetória passa a se apresentar como 

método de observação favorável à delimitação de um campo caracterizado por sua complexidade, 

como o caso do graffiti carioca recente, à luz de sua densa conjuntura. 

É através destas lentes que li as trajetórias de Wark da Rocinha e Meton Joffily e seus 

contextos de fala. Desse modo, suas histórias de vida podem ajudar a vislumbrar aspectos 

delimitados do graffiti carioca em relação com as dinâmicas sociais e culturais envolvidas. 

Segundo Ricardo Campos: 

 

[...] a condição social dos actores do graffiti urbano é interessante para problematizarmos 

os processos de construção identitária, a fragmentação de identidades e a criatividade 

dos grupos na fabricação de modelos culturais à margem dos padrões hegemônicos. 

(Campos, 2009:146) 

 

Assim, o estudo de trajetória se apresenta como método privilegiado ao oferecer a 

demarcação das unidades de observação (sujeitos), sem perder de vista os elementos de uma 

macro escala, conforme identificadas as categorias nas fala dos grafiteiros e suas manobras como 

produto da interações com o meio. 
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Para tanto, inspirei-me em uma dupla forma de abordagem: 

1) a dos microhistoriadores italianos da década de 80 que utilizam as histórias de 

vida como unidade de observação para contextos mais amplos 

2) ao mesmo tempo, a partir de uma perspectiva referente à relação indivíduo-

sociedade apresentada por Norbert Elias através dos conceitos de 

interdependência, configuração e rede. 

 

Segundo Elias: 

 
(...) a sociedade é constituída por estruturas que nos são exteriores – os indivíduos – e 

que os indivíduos são simultaneamente rodeados pela sociedade e separados dela por 

barreira invisível. Como veremos, estas concepções tradicionais serão substituídas por 

uma visão mais realista das pessoas que, através das suas disposições e inclinações 

básicas são orientadas umas para as outras e unidas umas às outras das mais diversas 

maneiras. Estas pessoas constituem teias de interdependência ou configurações de 

muitos tipos, tais como a família, escolas, cidades, estratos sociais ou estados. Cada uma 

dessas pessoas constitui um ego ou uma pessoa, como muitas vezes se diz numa 

linguagem reificante. Entre essas pessoas colocamo-nos, nós mesmos. (Elias 1980:15-

16) 

 

Entre as possíveis premissas para tal análise, o argumento de Novaes, em acordo com o 

arcabouço teórico aqui constituído oferece importantes relações tendo em vista as postulações 

elisianas acima, transpostas para a perspectiva acerca das imagens como objeto: 

 

“as imagens não falam por si sós, mas expressam e dialogam constantemente com 

modos de vida típicos da sociedade que as produzem. Nesse diálogo elas se referem a 

questões culturais e políticas fundamentais, expressando a diversidade de grupos e 

ideologias presentes em determinados momentos históricos. Por meio da análise dessas 

imagens, podemos também melhor entender as mudanças e transformações por que 

passaram os diferentes grupos sociais e as tendências artísticas que inspiraram tais 

imagens”. (Novaes 2005:110-111)  

 

Em uma possível relação entre a ideia de cidade como um universo sensivelmente 

partilhado, pensar à forma a qual Magnani (2013) compreende a ocorrência de uma maior 

abertura às diferenças estéticas, ao que denominou “cosmopolitismo genuíno” favorecido pela 

heterogeneidade do meio urbano, recomenda-se:  

 
(...) A questão é estabelecer recortes em que seja possível, com os instrumentos 

adequados, identificar e descrever regularidades nas diferentes esferas da vida dos atores 

sociais que constroem a trama na qual se sustenta a dinâmica urbana. (Magnani 

2013:56). 
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A base teórica a qual essa pesquisa se assenta, parte da abordagem recorrida por Ricardo 

Campos no início desse tópico, então levada à cabo através da abordagem de Christina Vital em 

suas descobertas compartilhadas ao longo da pesquisa em iniciação científica ARRUA e 

orientação durante a produção monográfica. Elas proporcionaram através da articulação com 

novos autores a particularidade de uma abordagem outra, ao oferecer um arcabouço epistêmico 

robusto, assim se espera, para a leitura das imagens como verdadeiros documentos visuais.  

O novo ingrediente passa a ser o estudo de trajetória como método que prioriza às análises 

em torno da produção de imagens em paralelo às manobras recorridas pelos dois grafiteiros ao 

revelar, através do empreendimento analítico, quadros de uma realidade social e cultural ao 

perpassar e ser perpassada pela cultura visual, atualmente predominante. 

A título de síntese, consideramos a trajetória de dois grafiteiros conhecidos – não se trata 

de apresentá-los como representativos do conjunto dos grafiteiros – de origem social, 

configuração familiar e formação escolar distintas da mesma cidade do Rio de Janeiro: o primeiro 

entrevistado, Meton, branco, nascido em 84, morador do “asfalto”, cresce no Leblon e mora em 

Ipanema, bairros de classe média alta; Wark, negro, nascido em 85, morador do morro, cresce e 

mora na favela da Rocinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

CAPÍTULO I - ESTUDOS DE TRAJETÓRIA 

 

Neste primeiro capítulo apresentarei as trajetórias dos grafiteiros Meton Joffily e Marcos 

Rodrigo, mais conhecido como Wark da Rocinha, o enredo de realização das entrevistas e 

algumas considerações analíticas sobre suas obras e seus contextos de produção. 

O leitor pode notar, que apesar de Wark ter sido entrevistado antes, sua apresentação 

ocorrerá após a de Meton. Tal escolha se deve a um critério baseado na possibilidade de dar 

maior destaque às especificidades das duas trajetórias, revelando antes, as oportunidades de uma 

formação escolar tradicional desde seu início (Meton), confrontadas com uma forma de iniciação 

artística alternativa aos cânones escolares convencionais, e portanto, tradicionalmente 

marginalizada (Wark). 

As trajetórias são apresentadas em tópicos com os mesmos nomes para ambos os 

grafiteiros. No entanto assumem sequenciamentos distintos. O ordenamento dos tópicos 

corresponde a temporalidade dos acontecimentos inflexivos na trajetória dos sujeitos em ordem 

cronológica. “História de vida e formação artística” trata-se de uma apresentação geral e 

introdutória. A partir de então, os tópicos são apresentados em ordens diferentes. Se para Meton 

as influências artísticas, desde cedo muito marcantes, antecedem o primeiro emprego, e se em 

Wark, as referências artísticas ocorrem junto aos primeiros trabalhos e experiências escolares, os 

tópicos também corresponderão a essa sequência. Assim, o tópico “Primeiro trabalho”, em Wark, 

é anterior ao tópico “Influências, diretrizes criativas e estilo”, ao contrário de Meton. Como se o 

sumário indicasse a ocorrência temporalmente ordenada dos acontecimentos na vida dos sujeitos. 
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1.1 - Encontro com Meton Jofilly        

 
Figura 9 - Tag de Meton Joffily 

 

No dia 11 de novembro de 2016 visitei o MOF30, Meeting of Favela, com o intuito de 

realizar um importante trabalho de campo para pesquisa de iniciação científica, ARRUA. O 

evento teve sua décima edição realizada na comunidade Vila Operária, no município de Duque de 

Caxias-RJ. O encontro com centenas de grafiteiros, jornalistas e milhares de curiosos, oferecia 

duas oportunidades: produzir uma narrativa para a pesquisa de iniciação científica e encontrar um 

grafiteiro que junto ao Wark da Rocinha formaria a dupla para o estudo de trajetória a ser 

desenvolvido nesta monografia. Logo tratei de caminhar por entre as ruas enquanto observava 

atentamente os graffitis. Tomava coragem para falar com os artistas cuidadosamente. 

A quantidade de informações visuais e sonoras, desenhos, sons, moradores locais, 

curiosos, brasileiros, estrangeiros, jornalistas, bandas de fanfarra, drones, carros de polícia, o 

forte calor do verão carioca, dificultavam a leitura do vasto campo de observação. A pouca 

disponibilidade de tempo tornou tal tarefa ainda mais complicada. Um colega da faculdade, 

morador de Duque de Caxias, havia me aconselhado a deixar a região antes do anoitecer por 

questões de segurança.  

Assim deixava o evento um pouco insatisfeito por achar que poderia ter coletado mais 

dados, quando então fui repentinamente atraído por um desenho com conteúdo político explícito: 

um rato vestido de terno com uma faixa presidencial verde e amarela segurando a máscara do 

presidente Michel Temer. O conteúdo chamava a atenção por ser o único graffiti do evento a 

abordar de forma explícita os acontecimentos recentes na política brasileira, os quais haviam 

                                                 

 
30 O Meeting of Favela pode ser considerado um dos maiores festivais de graffiti da América Latina. Em algumas 

fontes se apresenta os grafiteiros Kajaman e Carlos Bobbi como os idealizadores do evento surgido em 2006 de 

forma inusitada, quando os organizadores despretensiosamente convidaram alguns grafiteiros para pintar os muros 

da comunidade da Cruzada no bairro do Leblon. Segundo os idealizadores, a notícia se espalhou rapidamente, e no 

dia do evento inúmeros artistas que não haviam sido convidados apareceram para reivindicar sua participação. Surge 

então o MOF, cuja descrição do evento em página oficial revela “o propósito de realizar um evento de graffiti 

democrático, onde não haveria lista de convidados, nem prioridades para artistas e todo mundo era bem-vindo”. 

(Disponível em: http://www.meetingofavela.org/sobre) 
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gerado uma grande polarização nacional a partir do impeachment de Dilma Rousseff, concluído 

no dia 31 de agosto daquele mesmo ano, poucos meses antes do MOF. 

 

 

Figura 10 - Meton finalizando o graffiti do personagem Ratones segurando a máscara do recém presidente não eleito 

Michel Temer durante o MOF. Vila Operária. Duque de Caxias-RJ. Novembro de 2016. Fonte: acervo pessoal. Foto: 

Henrique V. Pinho 
 

“Crítica política”, respondeu o rapaz após eu perguntar sobre o conteúdo do seu trabalho. 

Desejei ficar por mais alguns minutos para fazer outras perguntas, mas uma grande nuvem 

cinzenta se aproximava exigindo que os artistas concluíssem logo suas intervenções. Antônio, o 

colega local que havia me orientado a ir embora antes de anoitecer, me aguardava para irmos 

juntos. Peguei o bloco de anotações e caneta, rapidamente apanhei o contato do grafiteiro e fui 

embora tendo decidido. Meton Joffily seria o segundo artista para o estudo de trajetória. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Retrato de Meton postado em sua rede social 

no dia 22 de janeiro de 2016. Foto: Felipe Diniz. Fonte: 

Facebook de Meton Joffily. 
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1.2 - Entrevista – Leblon, Rio de Janeiro. 8 de abril de 2017 

  

No dia 8 de abril de 2017, cinco meses após conhecer Meton pessoalmente fui ao seu 

encontro para entrevistá-lo. Apanhei as barcas de Niterói ao Rio e o metrô para chegar à recém 

inaugurada estação do Leblon. Caminhei algumas quadras e cheguei no endereço marcado. O 

apartamento onde a entrevista seria realizada fica no bairro do Leblon e foi a primeira casa de 

Meton, onde cresceu com os pais, duas irmãs mais velha e uma mais nova. Hoje, reside no 

mesmo endereço apenas sua mãe, viúva desde 2013, e uma das irmãs. Já Meton mora em 

Ipanema na propriedade de um amigo da família, que cede o imóvel por um valor mais em conta 

que o habitual. 

 

 

Figura 12 - Bairro do Leblon na Zona Sul carioca. Fonte: Página online ZAP em Casa31. 

  

As paredes com muitos livros, quadros, pequenas esculturas, souvenires, entre outros 

objetos, indicavam os hábitos culturais e intelectuais da família. Chegamos a um pequeno quarto 

nos fundos do apartamento que havia sido organizado por Meton para comportar uma mesa de 

desenho, um computador e demais objetos úteis para a realização do seu trabalho.  

Iniciamos uma conversa de aproximadamente 2 horas e 40 minutos que superaria o tempo 

previsto a partir do roteiro semi-estruturado das perguntas que separei. Interesses em comum nos 

                                                 

 
31 Disponível em: < https://revista.zapimoveis.com.br/conheca-a-historia-do-leblon-o-requintado-bairro-do-rio-de-

janeiro/ > Último acesso em: 06/09/18. 

https://revista.zapimoveis.com.br/conheca-a-historia-do-leblon-o-requintado-bairro-do-rio-de-janeiro/
https://revista.zapimoveis.com.br/conheca-a-historia-do-leblon-o-requintado-bairro-do-rio-de-janeiro/
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campos da política, cultura, comunicação, arte e animação de vídeo, parecem ter colaborado com 

a disposição de Meton durante a entrevista. 

 

1.2.1 - História de vida e formação artística 

 

Meton Joffily de Alencar nasceu no ano de 1984 na cidade do Rio de Janeiro. O pai, o 

qual atendia pelo mesmo nome, era médico. A mãe arquiteta e a avó gravurista, em certo grau, 

estimularam a criatividade de Meton e influíram na escolha profissional. A escola ofereceu um 

bom acesso aos meios e conhecimentos disponíveis a uma parcela mais restrita da população 

carioca. Porém, os valores e a tradição religiosa da instituição se apresentaram de modo 

conflituoso com o pensamento questionador e criativo de Meton. O grande desconforto em 

relação aos ideais religiosos, sobretudo em relação à origem da humanidade e o não 

reconhecimento da livre associação afetivas entre indivíduos do mesmo sexo, puderam ser 

superadas apenas ao final da adolescência. 

Meton era frequentemente presenteado com lápis, tintas e demais objetos que 

estimulavam sua criatividade. Suas memórias afetivas referentes à infância surgem de modo 

lúdico em um conto autobiográfico que resgata a importância dos familiares para a sua formação 

artística. Apresenta-se uma espécie de ritual de passagem repleto de simbolismos, onde a 

realidade é representada a partir do onírico.  

 

Teve até uma vez que a minha mãe tava desenhando na prancheta dela e eu bebi um 

pouco de nanquim. E aí ela me deu água pra eu bochechar e cuspir, eu bochechei e 

engoli (risos). Então tipo, acho que foi uma coisa meio Obelix, sabe? Que caiu no pote 

da poção mágica lá dos gauleses, eu bebi o nanquim desde cedo e tá aí o que aconteceu. 

Eu sempre desenhava, sempre gostei muito. [Entrevista, Meton Joffily] 

 

 

O desejo de uma retórica narrativa para os acontecimentos em vida, constantemente 

apresenta pontos em comum com o exercício da criatividade de Meton. As referências visuais 

desde cedo marcadas pela paixão aos quadrinhos, que para além de imagens são também contos, 

e a própria atuação profissional de animador de video, parecem colaborar com a idealização de 

uma narrativa retórica de vida. Essa ideia tentadora de se amarrar a trajetória pessoal a uma 

história própria e coerente, e não a uma sucessão de fatos aleatórios (Bourdieu 1994). 

Os trabalhos de Meton trazem a questão do movimento de modo marcante, desde o 
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sentido literal – a animação e os quadrinhos – ou a partir da ideia de prosseguimento de narrativas 

cronológicas que dão vida e continuidade a seus personagens. As criaturas fantasiosas que 

acompanham a trajetória real desse artista, se desenvolvam conforme a evolução progressiva de 

Metona. Adquirem novos ângulos e movimentos de acordo com o aprimoramento das técnicas. 

Revela-se uma espécie de Frankenstein do desenvolvimento artístico, mas para além disso, 

constam também percepções e representações do que Meton, em transformação, observa e sente 

na cidade também em movimento. Apreciações sensíveis da cidade onde nasceu e vive expressas 

em muros públicos são proporcionadas através do graffiti. 

Antes de falar sobre esses amigos mais do que imaginários, é importante saber: se a 

família, a escola, e a individualidade colaboraram com o interesse de se contar histórias, se são 

esses alguns dos elementos que levaram Meton a buscar o exercício do lúdico e criativo, quais 

meios, posteriormente, ajudaram a definir o conteúdo do que seria produzido? 

 

1.2.2 - Influências, diretrizes criativas e de estilo  

 

Um modo interessante de se olhar para o trabalho de Meton é consultando seu acervo de 

referências visuais, desde as influências dos desenhos na TV aos mestres de desenho e 

professores. Os primeiros contatos com os desenhos da TV, os cartoons e mangás*, foram 

influências visuais que instigaram Meton levando-o a observar os gráficos com fascínio e 

atenção. No desenho animado, em um de seus primeiros contatos com essa linguagem durante a 

infância, Meton destaca o filme asiático Akira, de Katsuhiro Otomo. Trata-se de uma ficção 

científica dos anos 80, mais direcionada para o público adulto. O filme passava na TV 

Bandeirantes e Meton aproveitou para gravá-lo em fitas VHS para diariamente assistir e admirar 

os movimentos rebuscados de sangue, violência, “transformações grotescas” e poderes 

paranormais. Outros desenhos animados como Dragon Ball foram bastante acompanhados. A 

influência da cultura asiática esteve presente, sobretudo através das revistas de mangá*. O 

estadunidense Frank Miller e o europeu Moebius, foram quadrinhos que também integraram de 

forma marcante as referências gráficas de Meton.  

Aos 15 anos, em 1999, em uma aula na escola Santo Inácio, um professor apresentou o 

documentário “Animando”, de Marcos Magalhães. Este ajudou a desmistificar o processo de 

animação de vídeo, oferecendo a possibilidade de pensar a criação de imagens em movimento. 
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Meton passou a fazer aulas com o quadrinista Renato Lima, seu primeiro mestre. Nessa ocasião 

teve acesso a muitas referências de quadrinhos, novas técnicas, e a definição do traço progredia.  

Para falar sobre os pintores preferidos, Meton se refere ao primeiro livro o qual lembra ter 

comprado. O do pintor Escher32, “uma coisa entre a matemática e o gráfico”, “blow your mind”, 

definiu. O pintor austríaco Egon Schiele33 é situado como uma importante referência, que junto 

com Michelangelo, exerceram bastante influência na composição da anatomia em figuras 

humanas, exercidas desde as aulas de modelo vivo com o mestre Bandeira de Melo.  

Para a composição das paisagens inspira-se em Debret34, pintor francês que se dedicou a 

retratar o Brasil colonial, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, entre 1816 e 1831. Já no graffiti 

local, são mencionadas referências como Acme35, Akuma36 e a crew Fleshbeck, pioneiros na zona 

sul, com destaque para o integrante Bruno BR37. 

O exercício de se observar os trabalhos de Meton a partir de suas referências é muito 

interessante. Nota-se a grande influência nos trabalhos advinda dos artistas e trabalhos admirados 

durante a infância e estudos, ao mesmo tempo que uma grande parte escapa. Conserva-se a 

originalidade que emerge do criativo próprio, autêntica de uma visão particular engendrada pelo 

o que é íntimo e a partir da representação “do” e “no” meio urbano. A temática da cidade, das 

relações sociais e do corpo representado são centrais. Cada um dos acontecimentos – a exibição 

do documentário de animação na escola, os cursos realizados, a compra do primeiro livro – 

somados com os artistas admirados, devem ser compreendidos como a sucessão de aprendizados 

                                                 

 
32 O holandês Cornelis Escher nasceu em 1989. Seus trabalhos em gravura brincam com objetos visuais complexos e 

matemáticos, onde as representações desenhadas trazem formas arquitetônicas impossíveis. Seus trabalhos mais 

famosos são as escadas em preto e branco que produzem um embaralhamento da visão. 
33 Nascido em Viena no ano de 1890, Schiele foi um dos grandes representantes do expressionismo austríaco. Seus 

desenhos costumam apresentar corpos humanos com bastante distorcidos através de poses desdobradas em tons 

avermelhados. Se não a maior influência sobre os traços de Meton, Schiele parece inspirar inclusive os movimentos 

dos personagens animados do grafiteiro.  
34 O pintor Jean-Baptiste Debret, nascido em Paris no ano de 1768, foi um dos maiores retratistas das paisagens 

tropicais e do cotidiano brasileiro entre 1816 e 1831. Período monárquico em que visitou algumas cidades do país. 
35 Carioca nascido em 1978, Acme apresenta sua biografia em página de rede social: “Artista autodidata, grafiteiro, 

escultor e restaurador é fruto da favela do Pavão Pavãozinho em Copacabana; nascido dentro de casa na área do 

morro conhecida como Vietnã, sempre teve certeza que sua vida era a arte… e pra alcançar seu sonho teve um 

caminho longo entre engraxar sapatos na infância, vender bolo e andar de skate nas praias do Rio na adolescência, a 

descoberta do graffiti abriu seus horizontes para a arte [...] Atualmente o artista traz em sua bagagem um trabalho de 

escultura genuíno no qual aborda os conflitos do ser humano com o seu espírito...”. 
36  Graffiti mais conhecido com a participação de Akuma, possivelmente é o grande mural na lateral da construção do 

prédio que mais tarde viria ser inaugurado o Bar da Lapa. Após a inauguração, os proprietários optaram por manter a 

pintura. Akuma Santos disponibiliza poucas informações referentes a sua biografia. 
37 Bruno Bogossian, mais conhecido como BR é um artista multimidiático, e integrante do grupo de graffiti pioneiro 

na Zona Zul, FleschBeck. Há poucas informações disponíveis na internet sobre sua biografia. 
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graduais para o desenvolvimento. Meton menciona de um em um, pausadamente, como se 

consultasse uma linha do tempo invisível. 

 

1.2.3 - O primeiro trabalho 

 

Os problemas cardíacos do pai sempre preocuparam Meton pela possibilidade de uma 

partida repentina. Tal receio contribuiu para que desde cedo começasse a trabalhar. 

 

É, eu morei a vida inteira nesse apartamento aqui só que depois... meu pai tinha uma 

doença no coração desde muito cedo, então acho que por isso eu já queria trabalhar 

desde os 16 e tal. Eu tava prevendo que ia ter que me virar desde muito cedo. 

[Entrevista, Meton Joffily] 

 

 

Em 2000, aos 16 anos, consegue um primeiro trabalho (freelance). Naquele momento 

Meton mirava sua carreira profissional e passou a procurar uma maneira de apresentar seu talento 

ao circuito comercial. Na primeira oportunidade como profissional, aceitou produzir os convites 

para uma festa da antiga boate alternativa Bunker, na zona sul carioca. Apresentou três diferentes 

artes na temática de quadrinhos, que quando combinados, os convites formavam uma história 

única, como um quebra-cabeça de três peças. Meton entendeu que receberia pelas três diferentes 

artes, enquanto o cliente decidiu pagar por apenas uma, como se as três artes fossem parte de uma 

única peça.  

Na primeira oportunidade de divulgar seu trabalho Meton percebeu a contrariedade em 

negociá-lo. Essa não seria a única experiência em que se terminaria um trabalho satisfeito com o 

produto final mas descontente com o retorno financeiro. Situações como essas viriam a se repetir 

em algumas outras ocasiões. Por outro lado, os desfechos financeiros e a satisfação com um 

trabalho poderiam vir a estar relacionados, mas não de forma inflexível. Outras variáveis para 

além do retorno em dinheiro são avaliadas como: o grau de exposição do trabalho, os 

conhecimentos adquiridos com a experiência, interesse com as temáticas de um determinado 

projeto, entre outras. 

No caso dos convites para a boate Bunker, embora o orçamento do primeiro desafio não 

tenha sido contemplado da forma como Meton esperava, sua arte havia sido vista por uma 

quantidade considerável de pessoas e o primeiro trabalho comercial para o seu portfólio estava 

pronto. Uma vez aprovado, seria possível sair em busca de novas oportunidades. 
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1.2.4 - A novidade do graffiti 

 

No final da década de 90 o graffiti carioca estava apenas começado segundo Meton, feliz 

em dizer que acompanhou a história desde o início. Fábio Ema de São Gonçalo é apontado como 

o pioneiro do graffiti na região da Guanabara. Os meninos da crew Fleshback na Zona Sul do 

Rio, com quem Meton fez seus primeiros traços, vieram depois e são reconhecidos por ajudarem 

a difundir a prática na região, adequando-a uma linguagem mais colorida, alegre e compatível 

com a estética do turismo e dos moradores locais. 

No final da escola, pouco antes de entrar na faculdade, Meton se aproximou de alguns 

conhecidos que grafitavam. Os amigos da escola que tinham alguma familiaridade com a lata, 

preferiam fazer mais as letras38 e convidavam Meton – embora inexperiente com o graffiti, sabia 

desenhar bem – para ilustrar os personagens.  

 

Figura 13 - Meton posa ao lado do seu segundo graffiti produzido na rua. Rio de Janeiro, 2000. Fonte: rede social 

Street Art Rio39.  

 

                                                 

 
38 Existem diferentes categorias para as letras no graffiti: Throw up, bomb e piece. Teoricamente, o throw up consiste 

em uma ilustração mais simples e rápida. A linha que se encerra em sim e constitui o bomb. O bomb recebe um 

preenchimento com mais cores e volume contidas entre a linha que isoladamente seria o throw up. O piece recebe 

aplicações mais rebuscadas com sombra, brilho, e ângulos que simulam as três dimensões da forma.  
39 Disponível em: < http://streetartrio.com.br/artista/metton/compartilhado-por-meton-joffily-em-mar-11-2017-1422/ 

> acesso em 06/03/2018. 

http://streetartrio.com.br/artista/metton/compartilhado-por-meton-joffily-em-mar-11-2017-1422/
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O termo “distante” utilizado durante o relato para se referir às técnicas, até então exóticas 

para Meton, representa seu estranhamento diante das novas experiências oferecidas pelo graffiti: 

o spray, e não mais o lápis ou pincel, a parede pública e de concreto da cidade, e não mais a tela 

em casa ou no atelier. O exotismo do graffiti parece decorrer, provavelmente, da distinção entre o 

meio e as linguagens artísticas entendidas pelo senso comum como superiores (pintura, desenho, 

cinema), as quais Meton havia se dedicado em estudar, e o novo campo artístico que se abre com 

as possibilidades oferecidas pelo graffiti. Apesar das distinções entre o familiar e o exótico, 

buscou-se motivar através dos conhecimentos em comum entre o que Meton possuía de 

referência a partir do estudos e prática em desenho, ao que poderia ser útil para sua iniciação 

como grafiteiro: 

 
Pra mim é uma coisa meio distante, e aí só que não era tão distante por que eu já 

desenhava. Então esses meus amigos que faziam letra me chamavam pra fazer 

personagem. Tipo assim, eu ia lá ver o cara fazer o graffiti dele, sobrava umas tintas eu 

fazia um rostinho tosco. [Entrevista, Meton Joffily] 

 

Outro termo que merece ser destacado para compreender a relação entre a iniciação de 

Meton com o graffiti e as aberturas proporcionadas a partir desse encontro é o termo “interação”. 

 

E é legal que o graffiti foi uma coisa que me permitiu misturar um pouco com outras 

classes sociais, com outros lugares... Se não eu poderia ter ficado um cara muito assim 

do Leblon e tal. Mas o graffiti foi muito legal porque tem muito evento que tem em 

comunidade que eu vou, e interajo lá com a galera numa boa assim... [Entrevista, Meton 

Joffily] 

 

 Como exemplo, Meton compara a pluralidade das classes sociais dos praticantes do 

graffiti com os jogadores de bridge: 

 

Meton - Então acho que o graffiti é um dos poucos meios que promove uma interação 

multiclasses, sacou? Sociais. Eu acho muito difícil ter outra parada que tenha tanto 

interação assim. Sei lá, minha mãe tem um grupo de bridge. A galera é do bridge é toda 

socialite... 

Henrique - O que é bridge?  

Meton - Bridge é um jogo de cartas assim mais difícil de jogar, entendeu? Então não vai 

ter gente que mora na favela junto com gente que mora no Leblon, entendeu? Sei lá, 

acho que podem ter outras atividades que também integrem dessa forma, mas eu acho 

difícil um que seja tanto assim quanto o graffiti. 
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Segundo Teresa Caldeira:  

 

São essas intervenções em áreas públicas que vêm transformando e rearticulando as 

profundas desigualdades sociais que sempre marcaram esses espaços. [...] Por meio das 

inscrições pintadas nos mais diversos locais, eles transcendem seus locais de origem e 

suas condições originais, e penetram em todos os tipos de espaço, reconfigurando os e 

apropriando‑se deles para ali deixarem suas marcas. (Caldeira 2012:31) 

   

Nesse sentido, o graffiti é tido por Meton como um canal que lhe permite um 

deslocamento por territórios culturais, sociais e artísticos diversos. 

 

1.2.5 - Graffiti e profissionalização 

 

Em 2000, aos 17 anos, ingressa no curso de design na PUC-RJ, onde permaneceria por 

sete anos. Inicia-se um período de novas experimentações artísticas, a saída da casa dos pais, 

experiências profissionais e empreendedoras. Em paralelo à formação acadêmica, Meton 

exerceria seu primeiro emprego fixo em uma agência de design em 2002 onde permaneceria até 

2010.  

Os convites que haviam sido feitos para a festa da boate Bunker serviram como portfólio e 

foram exibidos a um amigo de sua irmã, sócio da agência VERdesign que gostou do trabalho de 

Meton e o aceitou como estagiário. Naquela época, os programas e os equipamentos necessários 

para design e animação ainda eram pouco acessíveis. No primeiro emprego, Meton passou a ter a 

sua disposição novas ferramentas como o scanner, bastante útil à animação para poder digitalizar 

desenhos, computador e programas gráficos. Os sócios da empresa ofereceram uma relação 

flexível para que Meton pudesse criar livremente. Conscientes do talento verificável a partir da 

pasta de desenho, os sócios sugeriram que ele ficasse mais solto e desenvolvesse um curta-

metragem em animação para o festival Anima Mundi. Por entre a pasta de desenhos encontrava-

se a ilustração de um menino de rua dormindo na rua enquanto pedestres pisavam em seus 

sonhos. Junto com os sócios da agência decidiu-se que aquele seria o conceito temático do 

material a ser produzido.   

Meton passou a revezar as aulas da faculdade e a experiência do estágio para exercitar as 

técnicas gráficas e de animação testando-as na elaboração do curta-metragem. Ensaiava assim, os 

primeiros movimentos de Zinho, um jovem morador de rua que tinha seus sonhos roubados por 
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Ratones, um rato gordo que mina as perspectivas do personagem principal. A história traz uma 

série de questões sociais, históricas e recorrentes da realidade carioca. Zinho e Ratones se 

tornariam os personagens principais no trabalho de Meton, presente tanto nas animações em 

vídeo quanto em graffitis espalhados pela cidade.  

 

Daí eu comecei a juntar um pouco essa coisa da animação pro graffiti, por que o 

personagem que desenvolvi na animação eu também colocava ele na rua. E isso é legal 

por que já dá uma vida muito mais rápido, né? Por que animação é um processo 

demorado e trabalhoso e tal. O graffiti num dia você tem uma parede, um mural. E aí 

surgiu um ratão que acabou virando o Ratones e o Zinho. Esse ratão nasceu lá no Ratos 

de Rua, e aí das ideias também que eu fazia pro filme, por exemplo, essa coisa do rato na 

abertura da MGM rugindo que nem um leão foi uma parada que era ideia de animação 

que eu levei pro muro. E aí muitas coisas que tem pela cidade foram extraídas de ideias 

da animação. Fiz até um que é ele dormindo no chão, um estêncil dele no chão. Com 

uma lata de cola, aí eu desenhava o balão dos sonhos, tipo. Da pessoa se sentir um pouco 

incomodada de estar pisando nos sonhos de uma pessoa e tal. E também levou esse tema 

que é um tema engajado, que é a coisa dos menores abandonados, eu sei me incomodei 

assim com isso e vi que é um problema recorrente, né? Desde os Capitão de Areia tem 

isso e eu comecei a fazer uma relação da evolução do menino pro tráfico e aí nasceu esse 

projeto que foi meu projeto final. “Tá Ligado no Movimento”. Que até hoje eu 

desenvolvo. Ele já tem a bíblia dos personagens, já tem a primeira parte da animação 

desenvolvida. [Entrevista, Meton Joffily] 

 
 

 
Figura 14 - Cena inicial do filme "Ratos de Rua", em que Zinho dorme no chão da rua. Foto: captação de tela40.  

  

                                                 

 
40 Video Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=W7AAnX_-qVI&t=12s > Acesso em 05/02/17. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W7AAnX_-qVI&t=12s
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Apresento um trecho da entrevista com Meton, em que o grafiteiro fala sobre as questões 

abordadas por seus personagens: 

 
Henrique - Você traz esse debate do consumo... 

Meton - Isso. Eu gosto de botar uma mensagem... trabalhar com um conceito por trás. E 

aí engraçado que nesse trabalho assinei um painél gigantesco e só que em cima da 

montanha de lixo, eu botei lá em cima o ratinho sentado numa cadeira de praia, meio que 

tomando um drinkzinho assim. Só que com a assinatura do trabalho por que esse rato é 

tão recorrente que já tá virando uma marca né? Então é isso assim. 

Henrique - Quem é esse rato? 

Meton - Então esse rato, pra entender ele tem que ver a história do moleque por que é 

uma parada meio... ele é o que seria o Tyler Dub. É uma história... tem um drama social 

do moleque morador de rua, ele quer... 

Henrique - Ele tem nome? 

Meton - Zinho. Ele faz uma lavagem cerebral e ele tem um sonho meio de ser artista a 

princípio e o rato é um personagem de dentro da cabeça dele na mas isso na animação 

não fica claro por que aparece fisicamente pro menino, dialoga com ele. 

 

 

 
Figura 15 - Zinho e Ratones, personagens principais de Meton, trazem questões alusivas às problemáticas sociais da 

cidade do Rio de Janeiro. Mural produzido em 2015 durante o projeto Arte Educadores na região da Cruzada. Foto: 

Henrique Madeira. Fonte: Rede social de portfólios online, Carbon Made41. 

 

 
Henrique - O rato é como se fosse uma coisa que representa as perturbações dele, que 

sufoca ele, que atrapalha ele... 

Meton - Isso. Ele tem esperança de ser alguma coisa no circo daí o rato vem pra destruir 

essa esperança pra botar ele no devido lugar assim, digamos que ele é um pé rapado e 

que o caminho dele seria mais por ali e ai ele vai indicando um caminho que é o 

movimento do tráfico, né? E o Zinho começa todo inocente, ele dá um beijo na menina 

                                                 

 
41 Disponível em: <: https://meton.carbonmade.com/projects/5360111 > Acesso em 06/03/2018. 

 

https://meton.carbonmade.com/projects/5360111
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que tá distraída no carro, ele dá um beijinho na mão dela e a menina sorri pra ele, é a 

Pati na história, né? E aí o Rato usa ela, po. Você quer pegar a mina rica? Você não tem 

grana e começa a vender a ideia da grana, faz um rap ali. "Você precisa ficar rico pra 

fazer o seu próprio circo e tal não sei o que e aí vai fazendo a cabeça dele e realmente 

leva pra uma trajetória de crime e o moleque é inteligente, é habilidoso, acaba se dando 

bem no crime. Na verdade o rato representa um pouco a sociedade consumista, essa 

paranóia da grana, tipo assim, pra todo mundo, todo mundo precisa dessa merda, é uma 

coisa que escraviza todo mundo... uma pessoa que nasce sem nada, ele é extremamente 

miserável. Então explorar como que isso se torna uma paranóia muito mais presente e 

pode inclusive desvirtuar ele, o moleque que teria talento de ir pra um lado e vai pro 

outro. Eu queria mais desmistificar essa parada que "ah, tem que abaixar a maioridade 

penal que nego é ruim". Não é que seja ruim, tipo assim, nego tá numa situação que as 

vezes é meio forçado a se virar dessa forma. 

Henrique - Acho que traz um pouco desse debate da meritocracia... 

Meton - É justamente pra tocar nessa ferida. E dentro desse mundo tem pessoas muito 

piores. Tem o policial filho da puta que bate, sabe? 

 

A importância do curta-metragem Ratos de Rua42 consiste em ter sido o primeiro ensaio 

para as criações audiovisuais de Meton, as quais foram testadas tanto no estágio quanto na 

faculdade. Ideias essas que podiam também ser utilizadas no graffiti, divulgando os personagens 

e ideias de forma paralela ao filme.  

Como destacado anteriormente, o prosseguimento da história dos personagens, os 

conhecimentos que permitem animar desenhos que retratam o cotidiano urbano, trazem a ideia de 

movimento de modo muito marcante no trabalho de Meton. Outra característica que acentua 

ainda mais esse aspecto é o elemento multimidiático. O intercâmbio entre plataformas: dos 

programas de animação ao graffiti, apresentam-se modos diferentes de se contar histórias, sendo 

a animação a esfera privilegiada para os movimentos e efeitos que dão mais vida aos personagens 

– apesar de se levar mais tempo para serem feitos – e o graffiti como meio de intervir sobre o 

espaço público, ou melhor, a rua, palco central das narrativas, de forma rápida e acessível às 

classes e idades que o vídeo não alcança.  

Portanto, em Meton, o graffiti e a animação não podem ser pensados de forma dissociada, 

à medida em que uma serve de apoio à outra. Um primeiro motivo está atrelado aos possíveis 

usos de cada um. O espaço público faz lembrar a todo instante a necessidade de Meton 

estabelecer uma comunicação com um público mais plural, no modo independente que os muros 

                                                 

 
42 O esforço de Meton e equipe seria reconhecido. O filme Ratos de Rua chegou a receber quatro prêmios – 1º Lugar 

no Animarte (PUC-RJ) em 2003, Melhor animação no Festival Imagem em 5 Minutos em 2003, Melhor animação 

em Video no FAM Florianópolis em 2004 e prêmio Animamundi Itinerante no Anima Mundi em 2003 (citar fonte: 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=ratos_de_rua). 

 

http://portacurtas.org.br/filme/?name=ratos_de_rua
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oferecem ao contrário do circuito comercial. Já as telas digitais permitem interferir nas imagens 

de modo mais sofisticado, no sentido de manipular e testá-las antes de serem levadas aos muros. 

Oferecem, desse modo, diversas possibilidades como um laboratório visual. Além disso, a 

profissão de animador atende de modo mais assegurado o retorno financeiro, uma vez que a 

linguagem audiovisual tem um apelo comercial mais atrativo, mesmo com a crescente utilização 

da linguagem do graffiti pelos circuitos publicitários.  

Em resumo, as plataformas de vídeo e graffiti, tendem a situar Meton, em dois circuitos e 

linhas de performance distintas: o graffiti enquanto local privilegiado para transmissão da crítica 

social de modo mais direto, rápido, amplo e democrático, e a animação de vídeo, potencialmente 

comercial, burocrática, complexa, e dirigida a públicos específicos. De todo modo, isso não 

significa dizer que os graffitis jamais serão encomendados, patrocinados ou financiados, ou que 

os filmes devam ser sempre comerciais e acríticos. Pelo contrário. 

Graffiti e animação atendem as diferentes inquietações e necessidades do artista. Juntos, 

oferecem a possibilidade de criação dos personagens, a crítica social à hostilidade da cidade, ao 

mesmo tempo permitem que Meton pague suas contas através das atividades criativas as quais 

gosta de fazer. Uma espécie de “economia moral”, autoriza Meton a se deslocar por entre as 

esferas comercial e independente, conforme satisfaz suas demandas profissionais e cidadãs, 

inquietadas com as contradições históricas recorrentes, ainda que fora de seu meio, mas 

marcantes em sua cidade ao retratá-la de forma crítica, lúdica e criativa. 

A trama de Zinho e seu vilão Ratones iniciada no começo dos anos 2000 com “Ratos de 

Rua”, é até hoje considerada por Meton como seu carro chefe no graffiti e na animação autoral. 

Fiel a seus personagens, Meton dá prosseguimento à saga em mais um novo curta-metragem 

animado: “Sinal Vermelho”43, lançado em 2004. Os traços mais rebuscados, trazem Zinho um 

pouco mais velho, como se crescesse conforme o intervalo de tempo real de um filme para outro. 

Próximo de terminar a faculdade, em 2007, Meton inscreve o projeto do filme final de 

Zinho e Ratones, “Tá Ligado no Movimento” 44, em uma seleção da PUC-RJ, onde seria 

premiado entre os melhores projetos. Em 2008 enviou o projeto ao Ministério da Cultura e 

                                                 

 
43 O filme “Sinal Vermelho” está disponível no canal de Meton no Youtube e pode ser acessado através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=YXSMUJtFwME   
44 A projeto “Tá Ligado no Movimento” atualmente dispõe de uma bíblia dos personagens pronta, financiada pelo 

Ministério da Cultura e um trailer que pode ser acessado no canal de Meton através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuLY0flIqlY 
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conseguiu incentivo para produzir a bíblia dos personagens45, a qual já se encontra pronta. 

Atualmente, Meton busca apoio para a produção do filme, que diferente das duas animações 

anteriores, exibiria a história de Zinho em um longa-metragem o qual exigirá uma produção mais 

complexa. A dificuldade em atrair novos parceiros e recursos suficientes para a produção do 

filme, segundo Meton, está diretamente associada ao conteúdo social e a uma estética própria 

abordada, incompatível com a mensagem para todos os públicos primada pelos órgãos de 

fomento: 

 

Se for do jeito que eu quero, que é uma animação mais rebuscada, que tem que ter uma 

equipe grande, muito material e tal... mas o graffiti me permite ter um diálogo direto 

com o público, não preciso ficar passando por editais e por enfim... processos super 

complicados pra conseguir chegar no meu público. Até por que essa animação ela é meio 

underground, ela não é o comercial que seria animação infantil pra todos os públicos, 

enfim. Seria uma animação pra adultos que fala de um tema social com uma estética 

meio graffiti, meio underground então é uma parada muito difícil... [Entrevista, Meton 

Joffily] 

 

 

A produção de um filme – o qual traz à luz problemáticas estruturais e históricas das 

grandes cidades brasileiras – inviabilizado pela impossibilidade de ser financiado, parece 

decorrer da relação lógica no jogo entre os interesses aos quais os órgãos de fomento estão 

submetidos. Parece conveniente, que no período em que a cidade se prepara para receber uma 

série de investimentos às portas dos megaeventos, a exposição de Zinho e Ratones se torne uma 

temática inconveniente. 

 

                                                 

 
45 Livro das expressões e movimentos de todos os personagens do filme. 
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Figura 16 - Cena de Zinho na abertura do trailer para o filme "Tá Ligado no Movimento" atualmente em fase de 

produção. Captura de tela de vídeo46. 

 

 O que importa reforçar, a partir desse novo exemplo, é a percepção de Meton em 

compreender o graffiti enquanto local possível para a transmissão das mensagens críticas, sociais 

e política, de modo rápido, acessível e independente, as quais encontram uma maior dificuldade 

em serem elaboradas por processos mais burocráticos ou que requeiram mais investimento de 

capital financeiro ou humano como é o caso de uma animação em longa-metragem.  

 Após se formar no curso de design em 2007, ao decorrer dos últimos dez anos, Meton 

realizou produções artísticas destinadas a públicos e clientes variados. No campo comercial, 

elaborou peças publicitárias em animação para grandes clientes47. No graffiti, atuou em 

exposições de modo independente, ou em parceria com associações privadas48, patrocinadas com 

recursos públicos ou não, e grupos associados à prefeitura49 do Rio de Janeiro. 

                                                 

 
46 Video Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=ZuLY0flIqlY > Acesso em 05/02/17. 
47 Destaque para a peça publicitária produzidas para cliente como: a montadora de automóveis Fiat, visualizável 

através do link https://www.youtube.com/watch?v=FuDOGSe57Q0 , ITDP (Institute for Transportation and 

Development Policy) no link https://www.youtube.com/watch?v=1OBeukZMua8 , e uma apanhado de vídeos feitos 

em stopmotion para a revista TPM visualizável em https://vimeo.com/63613922   
48 Entre as organizações privadas patrocinadoras que contam com apoio de recursos públicos e empresariais, 

nacionais ou internacionais, estão Sesc, Tv Globo, Festival ART RUA Gamboa (ART RUA e ART RIO), 

Homegrown, Curupira Azul Barra (Buffet infantil), o festiva Anima Mundi, entre outros.    
49 Entre as produções associadas diretamente com a prefeitura do Rio de Janeiro está a participação no projeto 

GaleRio, em 2014, quando diversos grafiteiros pintaram mais de 40 kms dos muros, do metrô da linha 2 de São 

Cristóvão à Pavuna. Em 2012 o projeto Copa Graffiti já havia coberto muros em parceria do Metrô com a prefeitura. 

Na ocasião Airá Ocrespo foi o encarregado de direção e curadoria do festival, o Meton voltaria a participar em 2015 

A pintura de um muro próximo ao novo aquário da cidade, o AquaRio, ganhou também um mural de Meton, onde 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuLY0flIqlY
https://www.youtube.com/watch?v=FuDOGSe57Q0
https://www.youtube.com/watch?v=1OBeukZMua8
https://vimeo.com/63613922
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 Durante essas passagens, Meton havia fechado uma espécie de sociedade com os diretores 

da primeira agência que trabalhou. Mas passado alguns anos, Meton decide abrir seu próprio 

negócio com antigos amigos que fez durante as aulas de desenho em quadrinhos.  

 

 

Figura 17 - Logo da ex-empresa de Meton, Mimo. Fonte: Rede social Facebook50. 

 

A MIMO atrairia bons clientes que abraçaram a ousadia e a linguagem inovadora dos 

rapazes. Meton considera que o interesse dos fornecedores provenha do estabelecimento das 

linguagens mais joviais e espontâneas estimuladas pela internet, levando empresas e agências a 

buscarem novos canais.  

 

Aí a gente fez uns trabalhos muito maneiros porque era só contato pra ilustração de 

livro, até mural de graffiti mesmo, uma coisa mais comercial e animação. Acabou que 

animação virou nosso carro chefe por que com a internet todo mundo que queria investir 

num video mais artístico, né, fazia animação e tal e a gente fez clipe, desenvolveu teaser 

pra projeto bem enxuto também próprio de animação. [Entrevista, Meton Joffily]  

  

Alguns desencontros internos entre os sócios, e a insatisfação com o trabalho investido e o 

retorno, desmotivaram Meton a seguir em frente com a agência. Hoje o grafiteiro se diz satisfeito 

em poder exercer seu trabalho de forma autônoma, fato que segundo ele permite produzir e 

negociar seu trabalho de forma mais livre. 

O longa-metragem, “Tá Ligado no Movimento”, segue em andamento enquanto recursos 

são mobilizados para o seu desenvolvimento. Por enquanto, um trailer disponível no Youtube 

divulga parte do que será apresentado. No ano de 2017, o projeto foi enviado por Meton à escola 

de imagens, Gobelins, em Paris, e foi aceito. Na França, desde agosto de 2017, Meton espera 

                                                                                                                                                              

 

apresentou-se a temática das implicações do consumismo no meio ambiente. Também na região portuária, território 

central nos processos de transformação urbana em decorrência dos grandes investimentos financeiros e culturais, 

Meton realizou dois graffitis que faziam uma releitura lúdica de Debret de paisagens cariocas. A letra “D” do letreiro 

“Cidade Olímpica”, instalado na praça Mauá antes e durante as olímpiadas ganharam os traços de Meton.  
50 Disponível em: < https://www.facebook.com/mundomimo/ > acesso em 06/09/18. 

https://www.facebook.com/mundomimo/
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através dos estudos, encontrar o suporte técnico e teórico para a finalização filme. O material 

deve concluir a saga de Zinho e Ratones, iniciada há mais de 15 anos e que acompanhou toda a 

carreira do animador e grafiteiro.  

 

1.2.6 - Megaeventos e manifestações sociais 

 

Em uma das falas do grafiteiro Meton Joffily ocorre um exemplo bastante ilustrativo para 

se pensar as atuações do grafiteiro no período de realização dos jogos olímpicos. Meton grafitou 

“Zinho”, sobrevoando a cidade e destruindo através de uma visão raio laser produtos gigantes que 

estavam no lugar de prédios. Mesmo com o Decreto do Graffiti em mãos o graffiti foi apagado 

em quatro dias. Meton acredita que a medida está relacionada com o fato de o conteúdo ser uma 

crítica social. Outro fator se refere à localização e o período em que o desenha havia sido feito: o 

centro do Rio de Janeiro se apresentou enquanto um local central para o setor cultural dos jogos 

olímpicos embora afastado de onde ocorreriam os jogos olímpicos ali em poucos meses. 

Ainda que se tente manobrar pelo uso do graffiti para escapar à política cultural como 

situação a ser manobrada - a pintura na parede que não passa despercebida pelos moradores da 

cidade – não se escapa a constrangimentos incontornáveis quando se apaga o graffiti 

(considerado “ilegal”) por determinação de órgão público, como aconteceu com a produção 

abaixo. 

 

Figura 18 - Graffiti feito por Meton sugere uma crítica ao consumismo, onde os prédios aparecem como garrafas sob 

ataque do personagem Zinho. Fonte: Rede social Street Art Rio51. Foto: Meton Joffily 

 

                                                 

 
51 Disponível em: < http://streetartrio.com.br/artista/desconhecido/compartilhado-por-meton-joffily-em-feb-24-2016-

2215-2/ > acesso em 06/09/18. 

http://streetartrio.com.br/artista/desconhecido/compartilhado-por-meton-joffily-em-feb-24-2016-2215-2/
http://streetartrio.com.br/artista/desconhecido/compartilhado-por-meton-joffily-em-feb-24-2016-2215-2/
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Em compensação, à convite da prefeitura para grafitar os entornos do AquaRio52 junto a 

outros grafiteiros em oportunidade posterior, Meton pôde ver seu trabalho e de seus colega serem 

reconhecidos pelos grupos gestores através da chance de intervir sobre a nova paisagem urbana 

em um momento literalmente marcante para a história da cidade em meio a chegada do jogos 

olímpicos. 

 

 

Figura 19 – Graffiti feito por Meton Joffily produzido ao lado da entrada do novo aquário na região do porto 

maravilha traz à pauta do meio ambiente e do consumo irresponsável. Fonte: Página online oficial do Porto 

Maravilha53. Foto: Bruno Bartholini. 

  

No trabalho realizado, Meton volta a trazer uma crítica ao consumismo e aproveita a 

temática marinha suscitada através do aquário, abordando as questões ecológicas e ambientais ao 

trazer a cadeia alimentar e o lixo humano como seu último predador.  

Chama atenção o fato de no mesmo dia da inauguração o AquaRio ter recebido ações de 

protestos54 de ativistas ambientais e críticas da imprensa não hegemônica ao denunciar a retirada 

dos animais de seus habitats naturais para exibição no aquário. Sob o olhar dos turistas do mundo 

inteiro contemplados por lindos graffitis na área externa, os quais aludem entre outras temáticas 

às preocupações ambientais, no interior do mais novo empreendimento são exibidas as novas 

espécies compradas e retiradas de ecossistemas distantes. Ostenta-se o exotismo através de 

                                                 

 
52 O aquário do Rio de Janeiro foi uma das obras executadas na região do novo porto revitalizado. Divulgado como o 

“maior aquário da América do Sul”, a inauguração do AquaRio ficou também marcada pelos protestos e críticas 

devido a retirada dos animais de seus habitats naturais. 
53 Disponível em: < http://portomaravilha.com.br/fotos_videos/g/53 >. Acesso em 06/09/18. 
54 Fonte: https://www.anda.jor.br/2016/11/aquario-e-inaugurado-sob-protestos-de-ativistas/ 

http://portomaravilha.com.br/fotos_videos/g/53
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espécies encomendadas ao suprir a diversidade na região da Baía de Guanabara a qual haviam 

prometido, empresários e governadores, sua despoluição como legado dos investimentos trazidos 

pelos jogos olímpicos. 

A relação entre os dois desenhos produzidos por Meton na região do novo centro 

olímpico podem ser compreendidos através da ausência ou presença de um filtro político refletido 

nos conteúdos visuais apresentados. Enquanto o graffiti censurado por não possuir autorização e, 

produzido de modo independente, traz a presença de Zinho, o personagem jovem e negro que 

alude às problemáticas territoriais, e que aparece destruindo um Rio de Janeiro transformado em 

mercadoria, o graffiti produzido em parceria com a prefeitura apresenta elementos mais 

genéricos, trivialmente distantes dos compromissos assumidos pelos grupos ligados ao Estado 

como a questão do meio ambiente e do consumismo não consciente. 

A passagem é interessante para se pensar a partir das ideias de Gilberto Velho, a 

adequação dos interesses subjetivos e objetivos, as ações de Meton. A perspectiva crítica do 

grafiteiro acerca de contradições não apuradas pelos grupos gestores, não o impede de negociar 

seus trabalhos devido seu interesse em participar de um momento importante de sua cidade. A 

crítica permanece, mas se adéqua ao jogo de interdependência suscitado na relação com os 

apoiadores.  

Organiza-se as intervenções visuais sobre uma paisagem oficial como reflexo dos 

interesses consoantes aos diversos atores regulados e dispostos em meio a uma trama contextual. 

Eu até fui em alguns jogos. Achei maneiro. Eu achei que a festa foi muito bem feita. Eu 

achei que a gente fez bonito assim. Disso eu fiquei orgulhoso, da inauguração e tal... A 

parada da orla, assim, com tanta grana que eles tinham, uma coisa foi a parada da orla lá 

que realmente renovou aquele porto. Inclusive isso foi a coisa que me atingiu mais 

diretamente por que eu fui chamado pra fazer graffitis. Primeiro o graffiti lá perto do 

aquário e depois eu mesmo sugeri pro projeto do Debret que fosse no armazenamento da 

Utopia ali do lado, por que é uma área que renovou e isso trouxe uma renovação cultural 

com as pinturas lá do graffiti. [Entrevista, Meton Joffily] 

 



65 

 

 

Figura 20 – Graffiti de Meton Joffily. Releitura de Debret realizadas nas paredes de um dos novos galpões 

revitalizados. Fonte: Rede social de portfólios online, Carbon Made55.  

 

Eu achei muito maneiro esses pontos mas eu achei que foi muito pontual, sabe? Eu achei 

que não foi assim aquela parada do legado, que foi a palavra super carimbada, não sei o 

que. E o legado foi o que influenciou a minha vida. Além dessa parada do porto que teve 

uma influência na cidade, palpável... e na minha vida por que o graffiti ficou próximo 

dessa renovação lá.  

Acho que seria ignorância da minha parte falar que não teve legado. Mas eu acho que... 

eu acompanhei muito também as falcatruas, o campo de golfe, que foi feito em uma área 

de proteção ambiental previlegiando os caras que eram grileiros de terra, uma história 

toda descabrosa e tal... eu sei que tem muita merda, sei que a grana poderia ter sido 

aproveitada de uma forma muito melhor e assim... acho sacanagem falar que foi um 

grande legado sendo que com o Maracanã gastou-se mais de milhões no Maracanã e que 

agora ele tá parado, com saques nas cadeiras todas empilhadas e nego saqueando as 

paradas então assim, é bem mais ou menos. Tipo assim, a quantidade de grana... uma 

coisa que eu lamento muito que inclusive no graffiti do porto eu fiz uma vaia, foi a 

parada do dinheiro que os japoneses deram pra limpar a baía de Guanabara. Teve uma 

parada internacional pra levantar investimento pra despoluir a Baía de Guanabara que já 

foi um, porra, um santuário de baleias e vida marinha. E ainda resiste em meio a 

poluição do esgoto lá. E aí deram uma grana pra revitalizar ecologicamente toda a área e 

conseguiram revitalizar sei lá quantos por cento. Menos de 50% sabe? [Entrevista, 

Meton Joffily] 

 

 

                                                 

 
55 Disponível em: < https://meton.carbonmade.com/projects/5358191 >. Acesso em 06/09/18. 

https://meton.carbonmade.com/projects/5358191
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Figura 21 - Letra “D” grafitada por Meton compõe o grande letreiro “CIDADE OLÍMPICA”.  

Atrativo fotográfico na região cultural do Boulevard Olímpico. Fonte: Rede social de portfólios online, Carbon Made   

Figura 22 - Letreiro ficou posicionado na Praça Mauá próximo ao Museu do Amanhã recém-inaugurado. Fonte: 

Rede social de portfólios online, Carbon Made56 

 

Por meio do graffiti Meton negocia seus anseios. Lida com os projetos hegemônicos de 

cidade sem, no entanto, reduzir suas margens de ação. Quando possível, imprime sobre a cidade 

uma visão crítica sobre as contradições da sociedade a qual é parte, adequando suas ferramentas 

de acordo com público e patrocinadores, propósitos, motivações e objetivos. Através de sua arte, 

Meton também encontra meios e possibilidades de deslocamento não ofertadas pela cultura 

dominante. 

 

Até a faculdade eu nunca tive um namorado mesmo fixo então, os caras que eu ficava 

era uma parada que eu não divulgava assim, não tinha necessidade disso e não devia 

nada a ninguém. Então, não fazia questão de expor. A partir do momento que eu to 

namorando e que eu to naquele meio ali dos grafiteiros, eu, beleza, apresento meu 

namorado. E depois eu fui ouvir de mais de um grafiteiro de como isso foi uma atitude 

muito foda, tipo assim, "caralho", impressionante como é que dentro de um meio que é 

muito machista, todo mundo, "ah, não sei o que". Tem poucas mulheres, mas tem umas 

mulheres, tem que ter uma presença forte, assim, por que é muito mais homem. Então de 

repente eu sou o único cara que assumidamente tem uma preferência por homem e 

deixei isso aberto ali, e a galera valorizou e me respeitou muito, sacou? E minha postura 

inclusive foi muito elogiada por alguns caras que depois falaram, "caraca cara, você é 

um cara que chegou num meio super machista se impôs, tem uma arte foda", nego te 

respeita assim. Essa é uma parada muito maneira, assim. Mas não que eu precise ficar 

fazendo graffitis de gay, sacou? [Entrevista, Meton Joffily]  

 

Participante da cena local carioca, Meton valoriza a diversidade dos repertórios, temáticas 

e linguagens apresentadas pelos diversos artistas da cidade. Porém, se mostra relativamente 

                                                 

 
56 Ambas as fotos disponíveis em: < https://meton.carbonmade.com/projects/5358191 > Acesso em 06/09/18. 

https://meton.carbonmade.com/projects/5358191
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insatisfeito com a predominância de mensagens que não abarcam um engajamento crítico e 

político. 

Acho que eu pelo menos eu tenho uma mensagem por trás. Às vezes eu vejo muita coisa 

que é, sei lá, não sei se sou eu que não to conseguindo interpretar mas eu vejo muitas 

coisas que se encerram ali na estética, sabe? Não sei. Ainda é o lúdico, às vezes até 

abstrato e é maneiro que seja isso assim. Até respeito que a variedade de estilos é uma 

coisa boa mas eu gostaria de ver mais coisas engajadas. Gostaria de ver mais coisas com 

mensagem política, entendeu? Eu vejo muito assim, coisas que são, às vezes até nessa 

pixação, "não fui eu". Repetir a mesma coisa é até legal. Você pode interpretar esse “não 

fui eu” politicamente e até a corrupção... Mas é uma piada que chega uma hora que ela 

não tem mais graça, sabe? E Tinta Fresca. Até gosto. Acho maneiro o estética das 

tipografias, eu acho que tudo tem o seu valor. Eu não quero diminuir nada sacou? Eu só 

acho que enriqueceria se tivesse outras vertentes que fossem mais dedo na ferida, mais 

contestador... [Entrevista, Meton Joffily] 

 

1.2.7 – Desfecho 

 

Através da venda de alguns quadros e por meio do apoio de amigos e familiares, são 

organizados os recursos necessários para concessão de uma bolsa de estudos para Meton na 

escola de imagem Gobelins, em Paris. No segundo semestre de 2017, Meton viaja à França para 

estudar animação de vídeos. 

Em exposição organizada no Bar Olho da Rua, no bairro de Botafogo, Meton se despede 

dos amigos e anuncia algumas artes para ajudar no financiamento da viagem. Apresentam-se 

retratos de familiares pintados à mão, e na parede oposta, uma superfície pregada com um texto à 

giz trazia um texto de despedida onde Meton anunciava uma nova fase de transição.  
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Figura 23 - A prancha sobre a parede traz uma 

mensagem de despedida de Meton aos amigos, 

familiares e demais visitantes. Agosto de 2017.  

Fonte: acervo pessoal. Foto: Henrique V. Pinho. 
 

METON AFETO 

 

Mudança que acontece simultânea no corpo e 

na mente, designa um estado da alma, um 

sentimento. 

 

A arte possui esse mesmo poder, por isso obras 

tem um enorme valor afetivo. 

 

E na minha segunda individual, apresento um 

trabalho de pintura partindo do afeto, que gerou 

uma nova estética. 

 

Saindo um pouco da agressividade e ironia que 

sempre me acompanhou e também da minha 

zona de conforto. 

 

O mundo pede desesperadamente um pouco 

mais de AFETO, esse é o motivo dessa 

exposição e a melhor vibração que poderia 

refletir nessa minha despedida do Brasil. 

 

 

 

Figura 24 - Quadros homenageiam a família antes da despedida. Agosto de 2017.  

Fonte: acervo pessoal. Foto: Henrique V. Pinho. 

 

A destinação dos recursos públicos ou privados para a realização de uma obra de arte, 

como visto através dos trabalhos de Meton, está sujeita a uma variedade de atores e motivações 

de ordem política e de mercado.  
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Entre todas as práticas artísticas realizadas por Meton, o graffiti se destaca como meio 

potencialmente independente e capaz de driblar os mediadores do mercado ou do Estado, quando 

o grafiteiro conta com suas motivações pessoais para transmitir mensagens de forma mais livre se 

comparado às burocracias e demandas comerciais. No entanto, o circuito independente não 

oferece o retorno necessário para o custeamento dos materiais necessários a sua realização, 

quando os meio comerciais se apresentam como atrativo nesse sentido. 

Nesse sentido, a facilidade em ser realizado e visualizado, talvez ajude a explicar algumas 

das principais motivações em torno do graffiti carioca como prática a ser regulamentada por 

medida administrativa tomada em meio a um contexto político e culturalmente afogueado. 

Entre as ações realizadas por Meton na buscar por estabilidade como artista, seja através 

da busca pelo financiamento público de seu longa-metragem, atividades assalariadas ou 

empreendedoras, freelas, exposições remuneradas ou não, venda de telas, entre outras, um 

período de estudos no exterior se apresentou como nova etapa oportuna para o prosseguimento de 

sua trajetória. 
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1.3 – Encontro com Wark da Rocinha (Marcos Rodrigo) 

         
Figura 25 - Tag de Wark 

 

No início de 2014 quando comecei a frequentar aulas no Parque Lage57 às terças, quartas 

e quintas, chegava-se a gastar um total de até três horas no ônibus durante o trajeto de ida e volta, 

do centro de Niterói ao Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. As obras, promovidas 

pelo governo58 e as empresas ansiosas com a chegada dos megaeventos que rapidamente se 

aproximavam, ocorriam a todo vapor. Um ambiente urbano caótico, configurado por longos 

engarrafamentos, o cinzento e empoeirado das construções em pleno verão, constituíam uma 

rotina intensa aos trabalhadores e estudantes da capital fluminense e de seus arredores.  

 Uma das maneiras possíveis encontradas para se distrair durante o trânsito, além do 

celular que me levaria a desperdiçar a chance de conhecer melhor a cidade carioca, eram os 

graffitis. Entre os mais vistos por suas cores e vasta multiplicação, estão os personagens de 

queixo triangular de Marcelo Eco59, os pac mans sorridentes de Cast60 e os bonecos azuis de 

Nadi61, ambos integrantes da Trapa Crew62. Personagens tristes e solitários de Kadu Ori63, as 

                                                 

 
57 Mesma escola de artes onde Wark anos antes havia frequentado. Não foi possível saber através da entrevista 

muitos detalhes acerca de seu acesso à escola, bem como o período em que se matricula e deixa a EAV do Parque 

Lage. No entanto, em seu blog pessoal um texto redigido por seu curador é publicado em abril 2011, onde se 

menciona o fato de Wark aos 25 anos ser aluno da Escola. 
58 O “Programa de Aceleração do Crescimento” foi criado em 2007 e visou promover “a execução de grandes obras 

de infraestrutura social, urbana, logística e energética no país” (http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac) 
59 Marcelo Eco é nascido em São Gonçalo e é um dos grafiteiros mais conhecidos no Rio de Janeiro pela expressiva 

quantidade de desenhos espalhados pela capital fluminense. Seus personagens predominantemente nas cores azuis e 

laranjas com rostos alongados e queixos pontiagudos abordam temáticas variadas.  
60 Leonardo Castilho, conhecido como Cast, é designer e um dos integrantes do coletivo Trapa Crew. 
61 Daniel Nadi, o Nadi, é nascido em 1983. Em seu instagram, se apresenta como publicitário, ilustrador e grafiteiro. 

Também integra o coletivo Trapa Crew. 
62 O grupo local do bairro da Tijuca traz uma estética colorida com personagens bem humorados, o que torna a arte 

do coletivo bem aceita pelos moradores. Pela imprensa, o coletivo Trapa Crew recebe destaque por seu potencial 

revitalizador. 
63 Kadu Ori nasceu em 1984. O grafiteiro chama a atenção por suas inscrições em lugares inusitados. Com muitas 

influências da pixação, Ori ficou famoso ao pintar a frase “Nossa pátria está onde nos sentimos amados” no relógio 

da Central na Av. Presidente Vargas no dia 2 de fevereiro de 2016. Ori apresenta diferentes linguagens. Graffiti, 

pixação ou mosaico cerâmico podem transmitir mensagens críticas ou motivacionais. Seus bonecos solitários e 

azulados com grandes olhos alaranjados podem ser encontrados por toda a cidade.  
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cabeças caindo de paraquedas do personagem Angatu, do grafiteiro religioso Rafael Hiran64, as 

mulheres coloridas de Marcelo Ment65, entre muitos outros. As famosas pilastras do Profeta 

Gentileza e as mensagens evangélicas que atropelam e condenam graffitis na região próxima à 

rodoviária do Rio próximo à ponte também chamavam muito a atenção. 

 Anjos com um contorno preto e preenchimento colorido volta e meia apareciam como se 

brincassem de esconde-esconde. Atrás de um poste, em um muro esquecido, superfícies menos 

expostas, ou então gigantes, no muro do jóquei clube, depois pequenos novamente em uma rua 

escura na Lapa sobre o muro abandonado. 

No início da pesquisa de iniciação científica, quando buscávamos analisar a profusão de 

elementos religiosos no graffiti carioca, a professora Christina Vital me atentou para a 

importância de uma leitura sobre aqueles anjos e solicitou que eu marcasse uma entrevista com 

Wark da Rocinha, o criador daquelas criaturas que me acompanhavam antes de saber que um dia 

o entrevistaria. 

 Os Anjos de Wark surgem de modo repentino. Embora o graffiti de modo geral tenha 

como característica a surpresa, da aparição repentina que corta a monotonia cinzenta e quadrada 

da cidade, os Anjos de Wark surpreendem por um outro caminho. Menos pela cor e tamanho, mas 

pelas maneiras inusitadas como surgem. Multiplicam-se alternando suas posições corporais, ora 

voando, ou simplesmente observando a rua, em posição de reza, segurando crianças também 

angelicais, sozinhos ou acompanhados de outros anjos, enfim. É possível, talvez, comparar essa 

brincadeira de encontrar um personagem através de um irromper divertido com aqueles 

divertidos livros do “Onde está o Wally?66”.  

                                                 

 
64 As cabeças sorridentes feitas por Rafael Hiran, despertam a curiosidade por sua expressão ambígua. Christina Vital 

da Cunha, em seu artigo, “Religião, graffitis e projetos de cidade: embates entre ‘cristianismo da batalha’ e 

‘cristianismo motivacional’ na arte efêmera urbana”, analisa o Angatu em paralelo às produções de artistas 

religiosos: “Esses e outros graffitis propagando amor ocupam a cidade sem estarem associadas ao universo religioso. 

No entanto, se as mensagens de ódio e aquelas de indignação e revolta davam pistas de um novo meio de acesso dos 

jovens da periferia à cidade, tal qual Caldeira (2012) argumenta, as mensagens e imagens que remetem ao seu 

oposto, à busca da felicidade, do bem estar, da alegria devem ser também consideradas não como residuais, mas 

como componentes, talvez fundamentais hoje, indicando pistas de projetos de cidade e de uma modalidade específica 

de intervenção no urbano, de um acesso específico de grupos de jovens religiosos nesse meio”. 
65 Nascido em 1977 no Rio de Janeiro, Ment é também um dos principais nomes da cena do graffiti carioca. 

Conhecido por rostos femininos e coloridos desenhados sobre os muros do Rio, Ment integra a primeira geração dos 

grafiteiros da cidade desde 1998. 
66 Livro-jogo ilustrado muito famoso na década de 90 em que trazia as histórias do personagem principal Wally, que 

se encontrava perdido por entre paisagens fantásticas com muita informação em que o leitor era convidado a ajudar 

Wally encontrando-o em meio a uma miscelânea de personagens e situações engraçadas. 
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Porém, ao mesmo tempo, os Anjos me passavam um ar triste e sombrio, que a própria 

figura angelical transmite, possivelmente por sua relação tradicionalmente existente com a morte, 

a partir de um folclore religioso em que auréolas e asas são recebidas por mortais ao fim da vida. 

Essa segunda interpretação automaticamente me levava a associar os Anjos a uma mensagem de 

esperança67 ou a um brando protesto contra a violência e os altos índices de morte nas periferias 

da cidade, como se cada anjo representasse a morte de um morador, ou ao contrário, sua 

redenção. 

 

 

Figura 26 – Mural de Wark com um grande Anjo cercado por outros menores em muro do jóquei clube no bairro do 

Jardim Botânico. A tipografia no plano de fundo traz referências da pixação. Embaixo, tags de pixadores preenchem 

o rodapé de pedra68. Fonte: rede social Street Art Rio. Foto: usuário @hazujh. 

 

Em julho de 2016, poucos dias antes do início das olimpíadas, enviei uma mensagem para 

Wark onde me apresentava e contava um pouco sobre a pesquisa de iniciação científica a qual 

realizava, e então perguntei se podíamos marcar uma entrevista. Wark disse que quando eu 

desejasse seria possível encontrá-lo na gráfica onde guarda alguns de seus trabalhos. Na frase de 

                                                 

 
67 O professor e pesquisador Gabriel Feltran, no livro “Vozes à Margem - Periferias, estética e política”, comenta a 

figura do “Anjo”, a partir da letra de “Descobri que sou um anjo”, de  Jorge Ben Jor. Segundo as observações 

realizadas, a letra alude ao perfil do jovem marginalizado das periferias cariocas, o qual triunfa apesar dos estigmas e 

opressões cotidianas das quais é vítima. 
68 Disponível em: <http://streetartrio.com.br/artista/wark/compartilhado-por-hazujh-em-apr-17-2016-2137/> Acesso 

em 19/09/18.   

http://streetartrio.com.br/artista/wark/compartilhado-por-hazujh-em-apr-17-2016-2137/
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descrição do seu perfil no whatsapp, a frase “Ou soma ou some” definia as condições para o 

encontro.  

A entrevista foi marcada no final de julho, quando pude conhecer pessoalmente Wark e 

visitar pela primeira vez a famosa Rocinha, onde o grafiteiro cresceu e mantém um atelier e uma 

loja.  

 

Figura 27 - Favela da Rocinha vista do topo e praia de São Conrado ao fundo69. 

 

A nova linha 4, amarela do Metrô, que hoje liga o centro à região da Barra da Tijuca, seria 

o trajeto mais fácil se estivesse pronta. Porém, as novas estações haviam sido planejadas para 

serem entregues apenas uma semana após minha ida à Rocinha, quando a comunidade passaria a 

contar com a nova estação São Conrado70. 

 

                                                 

 
69 Disponível em: <https://www.triphobo.com/places/rio-de-janeiro-brazil/rocinha-favela> Acesso em 19/09/18. 
70 Embora a cerimônia de entrega tenha ocorrido antes dos jogos e no dia marcado, 8 de julho de 2016, com a 

presença do recém presidente interino Michel Temer, o governador do Estado Pezão e o prefeito Eduardo Paes, o 

serviço só poderia ser de fato oferecido à população geral em meados de setembro, quando os jogos olímpicos e 

paraolímpicos haviam terminado. Antes desse período, a nova linha pôde apenas ser acessada por usuários que 

possuíam o ingresso para assistir os jogos. A escolha do nome foi explorada por parte da imprensa local ao noticiar o 

descontentamento de comunitários insatisfeitos ao considerarem que o novo ponto deveria se chamar Estação 

Rocinha, ao invés da referência à praia de São Conrado, próxima da comunidade.  

https://www.triphobo.com/places/rio-de-janeiro-brazil/rocinha-favela
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Figura 28 - Retrato de Wark para reportagem do site 

francês LeSoleil71. publicado no dia 6 de agosto de 

2016. Foto: Guillaume Piedboeuf. Fonte: Jornal 

eletrônico, LeSoleil. 

 

 

1.4 - Entrevista – Rocinha, Rio de Janeiro. 22 de julho de 2016 

 

Saí de Niterói sentido Rocinha após ter estudado o melhor trajeto. Salvo engano apanhei 

uma barca e um ou dois ônibus para chegar ao destino. Muitos moradores, varejistas, 

compradores, circulavam pelas ruas e estabelecimentos na parte mais baixa do morro.  

Cheguei à esquina onde havia combinado de esperar Wark, que chegou após alguns 

minutos. Dali fomos a uma espécie de loja ou gráfica onde o grafiteiro mantém alguns de seus 

quadros para venda. O endereço da loja pode ser encontrado por uma pesquisa no google quando 

se busca por “Wark da Rocinha”. O estabelecimento integra um circuito artístico e cultural da 

favela. Tanto que a entrevista seria interrompida por um casal de turistas estrangeiros 

interessados nos quadros de Wark.  

Nossa conversa duraria um pouco mais de uma hora seguindo o roteiro de perguntas pré-

elaboradas. Wark foi bastante objetivo nas respostas, o que me levou a conduzir a entrevista de 

modo prático. Mais para o final da entrevista, considerei que o entrevistado apresentava uma 

certa pressa após minhas últimas perguntas ao questionar: “o que mais você gostaria de saber?”. 

Fui levado a crer que Wark teria um dia atarefado pela frente e por isso decidi não me prolongar. 

Apesar da entrevista não oferecer a quantidade de detalhes esperados, foi possível ter acesso às 

principais informações a respeito da trajetória de Marcos Rodrigo, mais conhecido como o Wark 

da Rocinha. 

                                                 

 
71 Na legenda da foto publicada no site se lê: “Marcos Rodrigo Neves, dit Wark, dans sa boutique au bas de la favéla 

qui l'a vu grandi , Rocinha”. Em português, “ Marcos Rodrigo Neves, o Wark, em sua loja no fundo da favela que o 

viu crescer, Rocinha” (tradução livre). Disponível em: <https://www.lesoleil.com/le-mag/voyages/rio-loin-des-

plages-c2e178764bd06dde9d90fccf7dbf5121> Acesso em 19/09/18. 
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1.4.1 - História de vida e formação artística 

 

Marcos Rodrigo nasceu em 1985, no centro do Rio de Janeiro, na maternidade localizada 

na praça XV72. Sua origem, a qual orgulhosamente exibe em seu nome artístico, é a favela da 

Rocinha, onde vive há mais de trinta anos. 

Eu sou nascido na praça XV, e enfim... minha vida passei aqui na Rocinha, já visitei 

outras cidades, outros lugares e países, mas a minha trajetória é aqui na comunidade 

mesmo. É Rocinha. [...] sou praticamente nascido e criado aqui. Nasceu lá e voltou pra 

cá. Não importa muito a distância assim, sabe? Você se reconhece como 30 anos de 

favela, 30 anos de Rocinha. Antigamente você assinava com seu bairro, né? Eu sempre 

gostei de assinar minha localidade, meu bairro, sou um pouco dessa onda do território 

que tem na pixação, né? Deixar marca, território, do local de onde você é, sua quebrada, 

eu gosto disso. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

Através do relato, o território o qual se reconhece enquanto originário é de extrema 

significância para a identidade pessoal do artista, a qual através da pixação pôde ser manifestada, 

compartilhada e exibida para diversos observadores desde a infância. No caso de Wark, o 

estímulo ao desenho provém de um desejo em afirmar-se como morador de um determinado local 

ao “deixar marca, território, do local de onde você é. Sua quebrada”.  

Na apresentação em seu blog73 pessoal escreveu: “Marcos Rodrigo, nascido aqui na 

Rocinha, carioca de tradição nordestina, trouxe a arte em seu sangue e a vontade de divulgá-la; 

conheceu o graffiti e se apaixonou e desta forma foi traçando metas para o futuro”. Um segundo 

fator geográfico se assume aqui como elemento motivador para a realização das intervenções 

visuais, mais tarde atendidas pelo graffiti. 

A relação de causa entre memória, graffiti e “metas para o futuro”, podem aqui ser 

compreendidas como tríade para o “projeto individual”, nos termos de Gilberto Velho, ou seja, “a 

conduta organizada para atingir finalidades específicas” (Velho, Gilberto. Projeto e metamorfose. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1994).  

                                                 

 
72 A maternidade da Praça XV era conhecida por sua localização no centro da cidade em que mães de muitas regiões 

distantes podiam contar com o serviço de parto. Apesar da emissão de um projeto de lei, n0 1670\1999, o qual 

assegurava a transparência da gestão em caso de desativação, o Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth encerrou 

suas atividades em fevereiro de 2013 por questões pouco esclarecidas pela prefeitura, segundo vereador Paulo 

Pinheiro e o presidente do Conselho Regional de enfermagem Pedro de Jesus. Em publicação na versão online do 

jornal Extra, em fevereiro de 2013, um vídeo exibe uma mulher chegando ao hospital sentindo forte contraçoes, e 

sendo transferida para um outro hospital. Outros três casos semelhantes ocorreram, o que acabou por indicar uma 

ausência de comunicação entre a medida tomada pela prefeitura e sua prévia comunicação com a população local. 
73 O blog desatualizado desde junho de 2011 encontra-se ainda diponível em: http://wark-rocinha.blogspot.com.br/ 
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Apesar da origem como forte influência sobre o trabalho de Wark, durante toda a 

entrevista, sua família foi mencionada em apenas duas ocasiões. Após lançar a primeira questão e 

saber que o apelido, Wark, deriva da pixação, a entrevista acabou encaminhada diretamente para 

sua trajetória artística, sem ser retomado o assunto familiar especificamente. Tal fato viria refletir 

a ausência de referências artísticas expressivas de algum parente próximo da família. Os poucos 

dados coletados em relação aos parentes mais próximos voltariam a aparecer mais tarde, quando 

Wark comenta sobre a necessidade de comercializar seu trabalho para sobreviver. É mencionada 

sua paternidade e matrimônio: 

 
[...] se eu tivesse grana a minha vontade ia ser não vender tela nenhuma, sabe qual é? É 

pintar só na rua, é fazer o original, o graffiti a questão, sabe? Mais ou menos isso. Mas a 

gente tem que pagar imposto, eu tenho uma filha, tenho mulher, tenho minhas contas, eu 

sou cidadão. Então eu tenho que comercializar, pra poder pagar minhas contas, pra eu 

poder comprar tinta. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

Em seu blog menciona-se o fato de que Wark, “de família humilde, não tinha condições 

de ter brinquedos, só restava papel e lápis, onde desenhava seus desejos e sonhos, suas ações e 

seus personagens que surgiam de sua imaginação”. 

Hoje, quando Wark discorre sobre as temáticas que permeiam seu trabalho no graffiti, o 

“comportamento humano” e de “como as pessoas se relacionam”, faz-se alusão às mulheres 

grávidas, mães cercadas de muitas crianças, cachorros e gatos como algo comum na comunidade 

onde cresceu.  

Entre as figuras femininas marcantes na imaginação de Wark encontra-se sua mãe, e o 

elemento famíliar novamente ressurge: 

 

Então, quando eu levo meu trabalho pra rua, eu gosto de falar um pouco sobre o 

comportamento humano, sabe? Eu gosto muito de retratar como as pessoas se 

relacionam. Os espaços onde se convive, comunidade, asfalto, tal. Às vezes eu falo sobre 

as mães, quando eu boto umas senhoras com filho, acho que isso lança meio que um 

choque assim na sociedade. Está andando no meio da rua e tu vê uma personagem 

grávida, nossa! Rodeada de filho, fazendo papel de mãe e pai ao mesmo tempo. Que é a 

coisa natural que a gente vê em comunidade. Muitas vezes tem mães que criam 

sobrinhos, filhos, cachorro, enfim.... Tem até uma obra minha lá no atelier que retrata 

um pouco isso. Tem uns quatro ou cinco, e muitas vezes papel de mãe e pai, muitas 

vezes mães solteiras que... A minha foi uma. Minha mãe criou sobrinho, criou os filhos. 

Fora os cachorros que a gente tinha, os gatos. Na comunidade ainda vejo muito isso 

sabe? Acho que levar isso pra rua é um lance também do casal, também, falar um pouco 

de amor, falar um pouco de felicidade... [Entrevista, Wark da Rocinha] 
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As primeiras motivações de Wark, portanto, advém de aspectos referentes à 

representatividade e visualidade alusivas à sua configuração social, individual e em paralelo com 

o meio o qual viveu.  

Brincar de desenhar por si só é uma atividade muito exercitada pelas crianças pelo 

simples fato de tornar possível a realização de um registro individual sobre a realidade de 

maneira simples, fazendo deste um exercício lúdico, bastante divertido e usualmente praticado 

pelas crianças de forma espontânea. A pixação, por permitir a fixação de traços diretamente sobre 

construções, parece oferecer uma experiência ainda mais intensa quanto maior a intervenção 

através de marcas aplicadas diretamente sobre construções, as quais para além da folha de papel 

ou da areia, são fixas e constitutivas no cotidiano. 

Aos doze anos de idade Wark começou a pixar. Com a lata, rabiscava formas 

incompreensíveis para ele próprio pelo simples prazer de intervir sobre as paredes. A brincadeira 

de deixar registros sobre o espaço – tão comum em locais turísticos, mensagens apaixonadas em 

troncos de árvores, mesas de escola, quando pessoas, sem se dar conta, experimentam aquilo que 

instiga um pixador – passou a ser uma das brincadeiras favoritas do Wark desde criança, pelo 

prazer de protagonizar a composição visual dos locais por onde transitava. 

É explícito e antigo o desejo do grafiteiro em falar de um lugar e como parte de um grupo 

específico: o desejo em representar o cotidiano do morro tanto para os moradores, como aos 

residentes do “asfalto74”. A sobreposição de um desejo em ser percebido à forma como seria 

significado, configuraram um desejo inicial que, uma vez espontâneo e não domesticado, pôde 

receber abrigo nos valores da pichação: autoafirmação, exaltação do território local, identidade. 

 

Então, na adolescência eu era pixador, né cara. Então eu fazia um rascunho e 

pouco me importava o que tava escrito dentro. Me ligava mais nos movimentos 

mesmo. Fazia sempre aquele mesmo movimento, a mesma marca, enfim. E aí, 

um certo dia, meus amigos me questionaram, o que significava aquela escrita que 

eu fazia, aquele enrolado, o pixe carioca ele é bem caracterizado pelo seu lance 

de ser enrolado, de ser uma forma meio que gráfica, única... E eu fui ler o que 

tava escrito dentro, e tava "W ", "A", "R", "K". Eu falei, cara eu sou o Wark. E 

assim surgiu. Foi ver depois. Primeiro veio a técnica e depois veio o nome. Na 

verdade, foi a pixação que me escolheu, não foi eu quem escolhi ela, nesse 

sentido, entendeu? O nome veio realmente da rua. Realmente o movimento que 

fazia com o braço, com aquela forma ali que eu criei a forma e foi simplesmente 

assim. Foi o contrário. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

                                                 

 
74 O termo “asfalto” é a gíria utilizada para se referir ao que não é morro, ou em um sentido mais amplo, aos 

endereços da cidade não identificados como favela. 
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O decifrar das letras (W-A-R-K) descobertas em sua própria tag após os amigos 

indagarem o sentido do desenho, representa não apenas a possibilidade de ressignificação de uma 

forma até então despretensiosa, quanto a própria descoberta do Rodrigo como Wark. É no 

momento em que ele busca uma explicação para o significado de sua marca a pedido dos amigos 

que ele encontra, pelo enrolar das linhas, seu nome artístico.  

O aspecto da visibilidade e representatividade se manifesta de modo permanente na 

preservação do nome artístico encontrado na assinatura dos tempos de pichador, ao remeter de 

modo permanente, à origem e início da trajetória sempre quando indagado sobre o significado do 

nome. A relação entre aquilo que era despercebido e é posteriormente encontrado pelo enrolar de 

um desenho sem significado, vai de encontro com o jovem marginalizado que enxerga uma forma 

de auto reconhecimento após ser questionado sobre si próprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Wark posa para entrevista ao lado de um de 

seus graffitis. Repete-se a figura da mãe grávida e com o 

filho de colo sem a presença do pai75.  

 

 

 

                                                 

 
75Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209476902629500&set=a.10206190279985988.1073741862.153394

7318&type=3&theater> Acesso em: 15/03/18. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209476902629500&set=a.10206190279985988.1073741862.1533947318&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209476902629500&set=a.10206190279985988.1073741862.1533947318&type=3&theater
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Figura 30 – Graffiti de Wark mistura referências da pixação com conteúdos que remetem à figura da mãe solteira. 

Fonte: rede social Street Art Rio76. Foto: usuário @hazujh. Compartilhado em: 17/04/17.  

 

Nessa última figura, é interessante notar a estética da pichação como plano de fundo 

conciliado com o retrato colorido da família suburbana no primeiro plano. O retrato das 

dificuldades das mulheres do morro é mobilizado através de uma linguagem alegre e serena, 

estabelecendo uma forte conexão afetiva entre o “eu” e sua “comunidade”. A sobreposição dos 

elementos parece contar a história de superação de Wark, onde cada uma das camadas 

corresponde às etapas percorridas por sua trajetória. 

  

1.4.2 - Primeiro trabalho 

 

Não consta nos depoimentos de Wark um “primeiro trabalho” pontualmente, como em 

Meton. Possivelmente, é através das pequenas demandas locais da comunidade que Wark começa 

a negociar seus primeiros desenhos. O interesse pelas imagens e as habilidades desenvolvidas 

através de alguns cursos não especificados, o levariam a conseguir seu primeiro emprego em uma 

gráfica: 

 

Antes de viver de arte eu trabalhei com arte gráfica algum tempo. Ajudante, 

depois passei a fazer finalização, enfim. De arte gráfica mesmo, banner, 

panfleto, cartão de visita, flyer, essas coisas. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

                                                 

 
76 Disponível em: < http://streetartrio.com.br/artista/wark/compartilhado-por-hazujh-em-apr-17-2016-2155/> Acesso 

em 19/09/18. 

http://streetartrio.com.br/artista/wark/compartilhado-por-hazujh-em-apr-17-2016-2155/
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O emprego na gráfica77 quando jovem pode ser compreendido como acontecimento 

influente na trajetória do artista, se considerado que uma das principais formas de Wark 

comercializar seu trabalho atualmente é a partir da reprodução de cópias, e não dos originais, as 

quais são majoritariamente mantidas sob sua posse. O processo de reprodução das tiragens em 

série ocorre a por meio de processo em que Wark fotografa seus quadros em alta resolução e 

terceiriza a impressão com uma empresa especializada, de modo que o resultado final (prints) se 

assemelhe à tela original.  

Se a realização de um primeiro trabalho pontual é menos expressivo para Wark, sua 

primeira exposição individual no Circo Voador em 2005, aos 20 anos, é apresentada como um 

importante acontecimento conforme apresentado em seu blog. “A convite em 2005, fez sua 

primeira exposição solo no Circo Voador, Lapa, RJ. E no cenário do graffiti carioca, descendo da 

Rocinha para atingir à propagação do Mundo em outros países como Canadá, Inglaterra, Angola, 

EUA e outros”.  

 

1.4.3 - A novidade do graffiti 

 

 Em 2000, aos 15 anos, Wark descobre o graffiti em um evento de hip hop na Rocinha e se 

encanta. Um grafiteiro que desenhava um boneco despertou sua atenção pela possibilidade de 

criar personagens através do spray, instrumento o qual ele estava familiarizado desde os 12 anos 

através do pixo. 

 

Mas na verdade quando eu me identifiquei com o graffiti eu acho que tinha 15 anos de 

idade. Por essa faixa. Por que eu comecei a pixar com 12, e aos 15 eu me identifiquei 

com o graffiti por que eu vi um cara fazendo um desenho com a lata de spray num 

evento de hip hop há 15 anos atrás. Agora eu tô com 30, né?... E aí eu vi o cara fazendo 

com a lata de spray, que era uma ferramenta que eu utilizava pra pixar. Eu vi ele fazendo 

um boneco, falei "nossa! Olha esse desenho." [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

O interessante é perceber o acontecimento, a identificação de uma modalidade próxima, 

porém diferente do que era conhecido (distinção simbólica entre pixo e graffiti), enquanto algo 

significativo, o qual proporcionaria o início da trajetória de grafiteiro. Tal redirecionamento é 

                                                 

 
77 Não obtive dado referente à idade precisa a qual Wark começa a trabalhar na gráfica. 
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entendido por Wark enquanto um “resgate”, a partir da visão a qual o permite vislumbrar algo 

para sua vida. 

 

eu fico feliz quando eu fico rodeado de jovens, por que parece que quando você aperta o 

spray é a mesma coisa que tá jogando bala pro alto, assim, sabe? A molecada cerca. Fico 

muito feliz quando eu tô pintando e sou cercado assim pela molecada. Por que foi numa 

dessas que eu me resgatei. Foi numa dessa que eu falei, "opa, calma ai. Eu quero isso na 

minha vida". [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

 

Figura 31 - Foto no instagram de Wark78 com a legenda: “Há 15 anos atrás, um momento desse fez eu decidir o que 

eu queria ser na vida”. Publicado em 25/03/16. 

 

Embora Wark não se reconheça mais como pixador, seu status atual de grafiteiro torna-se 

incompreensível se desconsiderado o início de um movimento que não pode ser pensado sem seu 

ponto de partida. A própria preservação do nome artístico, “Wark”, descoberto pelo enrolar de 

uma forma inicialmente sem significado, faz refletir as transformações e as novas possibilidades, 

permanentemente conectadas com a origem. “Como o meu personagem vale como uma 

                                                 

 
78 Disponível em: < 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208855305609963&set=a.10206190279985988.1073741862.1533947

318&type=3&theater> Acesso em: 15/03/18. 
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ferramenta de transmitir uma... às vezes até mesmo uma crítica. Que parte também um pouco da 

origem, né? Da pixação”. 

Descoberto o graffiti em 2001, Wark da Rocinha começa a participar regularmente dos 

encontros realizados na favela com convidados grafiteiros durante o período político 

caracterizado por uma maior abertura democrática do país. Nas periferias das grandes cidades 

brasileiras, sobretudo no período anterior à popularização da internet, era mais frequente a 

realização dos eventos comunitários. 

Dois acontecimentos são narrados como significativos para sua trajetória. O primeiro já 

mencionado, o dia em que conheceu o graffiti aos 15 anos. E o segundo, referente ao surgimento 

das lan houses na Rocinha, quando se ampliaca o acesso à internet entre os moradores, como 

reflexo de políticas sociais específicas, de modo a oferecer a Wark o acesso às infinitas 

referências visuais até então indisponíveis. 

 

Acho que a informação ali ainda não tinha chegado, sabe. Naquela época era 

complicado. Não tinha lan house nas comunidades. Era uma coisa totalmente escassa. 

Tipo assim, eu acho que a falta de informação que era o que faltava e eu vi o cara 

grafitando na minha frente eu falei, " Nossa, quero isso aí pra mim! Como é que eu vou 

fazer isso aí?" E aí eu comecei a buscar informação referente ao graffiti. [Entrevista, 

Wark da Rocinha]    

 

 

Tais considerações apresentadas pelo grafiteiro vão de acordo com um período histórico 

também identificado por Tereza Caldeira: 

 

Graças à pixação, o graffiti e a outras formas de produção cultural, os jovens de sexo 

masculino da classe média baixa, e sobretudo das periferias, não só afirmam sua 

presença na cidade, como passam a dominar uma produção própria de signos — por 

meio da pintura, caligrafia, escrita, rima (especialmente no caso do rap), vídeo e as 

inúmeras formas de produção eletrônica e digital. Além disso, usam tais recursos de 

maneira agressiva para denunciar a discriminação de que são alvo. Esses jovens, não 

mais representados por outros que costumavam controlar a produção de signos, agora 

impõem à cidade suas próprias representações. Essa produção da representação de si 

mesmo é, sem a menor dúvida, uma das consequências mais inovadoras da 

democratização brasileira. (Caldeira 2012:39)  

 

 

Se o evento de hip hop aos 15 anos de idade e o surgimento das lan houses representa 

marcos de grande importância para a forma como Wark repensa seus desenhos, quais outros 

acontecimentos levariam o grafiteiro a compreender suas intervenções enquanto “graffiti” e não 

mais como “pixação”? Embora os elementos do segundo sejam parcialmente preservados, quais 
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novos elementos são incorporados? Qual argumento autoriza sua nova forma de se reconhecer 

por meio do encontro entre aquilo que se “é”, a partir de uma atualização do que se “foi” ou se 

“fez”. Como se torna possível um novo “ser” a partir de cada descoberta? 

 

1.4.4 - Influências, diretrizes criativas e de estilo 

 

Ao que se refere às influencias, os acontecimentos significativos acima mencionados se 

apresentam de modo complementar: o despertar do interesse pelo graffiti após um evento social 

leva Wark ainda jovem a buscar informações sobre a prática através das páginas na internet. Ele 

se apresenta, assim, como autodidata, pois, diferente de Meton, não há um referencial familiar ou 

mesmo escolar para esta prática criativa.  

O despertar de seu interesse surge a partir da sua própria curiosidade e por um desejo 

inicial em marcar locais, depois sucedido por um interesse em reproduzir o que via através do 

desenho, conforme Wark explorava as novidades do graffiti, inicialmente na rua e um pouco mais 

tarde através da internet. Portanto, as primeiras referências de Wark são respectivamente, a rua, a 

televisão e a internet. 

 Durante a década de 90, quando a internet ainda não havia se consolidado como veículo 

nas moradias brasileiras, os aparelhos de televisão eram os maiores reprodutores de imagens 24 

horas por dia. Os personagens Snoopy e Mickey Mouse, populares naquela geração, marcaram a 

infância de Wark. “Ali foi uma infância que eu só ouvia falar no Snoopy”. Não por acaso, Wark 

menciona mais às referências da televisão do que o próprio graffiti em seu trabalho. Salvo os 

brasileiros Os Gêmeos que recebem grande destaque quando Wark é questionado sobre suas 

principais referências do graffiti. O Profeta Getileza e Selaron também são mencionados como 

referências marcantes para a cidade do Rio de Janeiro. 

Diferente do que ocorre atualmente, a partir de uma variação infinita de conteúdo – 

através da internet em um mundo globalizado e conectado – as poucas opções de canais 

ofereciam um cardápio reduzido ao telespectador. Por isso, Wark associa à escassez de 

informações ao período em que as lan houses ainda não haviam surgido. O encontro com o 

graffiti, apontado como “resgate”, quando um evento social apresentou informações até então 

indisponíveis a Wark, as quais mais tarde poderiam ser complementadas através das pesquisas na 
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internet, representam o período marcado pelas políticas de acesso ao consumo e a inclusão digital 

(Caldeira 2012).  

Tal contexto inédito ofereceu a diversos grupos uma breve oportunidade de consumir e 

produzir mensagens próprias. Breve período esse, de uma maior autonomia frente aos media 

tradicionais, alterando significativamente o paradigma de circulação das imagens na cultura 

brasileira. 

A transição progressiva do pixo ao graffiti em Wark apresentam nuances que também 

devem ser apresentados nesta seção devido à influência permanente que exerceu como diretriz 

criativa e de estilo. Após transitar pela pixação, conhecer o graffiti e se alimentar de referências 

que a internet ofereceu, o grafiteiro passou a se interessar pela reprodução de formas realistas. 

Em pouco tempo, as linhas enroladas da pixação foram dando lugar às formas com volume, 

sombra e perspectiva, conforme o grafiteiro percebia sua capacidade de copiar os personagens 

marcantes da infância, desenhar rostos, e “reproduzir uma forma que pediam”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Wark desenha seu primeiro personagem  

no início de sua trajeória como grafitreiro.  

O palhaço Bolinha apresenta detalhes de brilho  

e sombra que remetem aos efeitos do programa  

de edição de imagens, Photoshop79 

 
   

 

Assim, o deslocamento pixo-graffiti opera por entre campos simbólicos distintos, mas 

suas fronteiras não rígidas delimitam áreas as quais variam conforme o significado atribuído. 

Assumidamente diferenciados por Wark, graffiti e pixação, se apresentam através  

                                                 

 
79 Publicado no blog do grafiteiro no dia 03/06/11. Disponível em: <http://wark-rocinha.blogspot.com/> Acesso em: 

17/04/18.  
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do prolongamento como alternativa, ou alternativa enquanto prolongamento. Ou seja, a distinção 

ocorre de modo paralelo às atualizações do uso da lata à medida que o grafiteiro abandona o 

exercício do “riscar por riscar”, e começa a vislumbrar uma trajetória ascendente. A associação 

entre pixação e graffiti parece se relacionar ao aspecto da perspectiva, sendo o pixo um ponto de 

partida, o qual embora seja parcialmente preservado, tem o graffiti como linha, continuidade e 

aprendizado antes não vislumbrado.  

Apesar de marginalizado, não fosse o pixo, Wark talvez não houvesse encontrado 

afinidade com o graffiti, o qual reconhece como seu meio de emancipação. A presença de 

contornos em linhas grossas e escuras, a multiplicação das formas as quais podem ser 

rapidamente aplicadas e reconhecidas por diversos locais da cidade, e como plano de fundo, a 

ocorrência de elementos referentes à territorialidade e ao cotidiano próprio da periferia, fazem 

lembrar características originais da pixação. 

Dos elementos que esteticamente diferenciam o pixo do graffiti em Wark, está a 

ocorrência do colorido contido entre linhas pretas, referências positivas relacionadas ao amor e 

felicidade, a participação em circuitos diversos, quando as intervenções respondem à diferentes 

demandas não mais restritas à contestação ou a uma autoafirmação. O trunfo de Wark talvez se 

justifique por sua capacidade de dar sentido à fusão de referências resultantes de suas 

transformações individuais em compasso com contextos sociais, tecnológicos e políticos 

transcorridos ao longo de sua trajetória.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 – Imagem de perfil de Wark da Rocinha em 

conta na rede social Twitter80.  

Personagem principal de Wark, o Anjo apresenta linhas escuras e prolongadas. Somado à 

rapidez com que pode ser desenhado e espalhado por toda a cidade, os elementos mobilizados são 

análogos às tags da pixação mas podem também ser comercializados em produtos variados.  

                                                 

 
80 Disponível em: < https://twitter.com/warkrocinha> Acesso em 19/09/18. 

https://twitter.com/warkrocinha
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Através da postura corpórea de anjos indiferentes ao caos cotidiano, pretos com linhas 

circundantes e escuras que lembram o pixo, mas coloridos por dentro ao evocar uma estética bem 

humorada do graffiti, parece invocada uma visão crítica que é ao mesmo tempo acalentadora 

acerca de uma apatia comum dos moradores da cidade frente ao caos urbano, mas sobretudo, dos 

que habitam as favelas cariocas. 

 

 

 

Figura 34 – Trabalho em tela. Origem, territorialidade e exaltação do cotidiano na favela são marcas presentes no 

trabalho de Wark81. 

 

O graffiti ele faz essa ferramenta [...] o que traz a cor, o que te tira desse mundo aqui, 

num simples olhar te transporta pra um outro universo da beleza, até mesmo um 

universo, pode ser agressivo, ou singelo, ou uma coisa que te remete a sua infância, é o 

graffiti. Ele te carrega, ele te transporta, ele pega você e te coloca num outro patamar. 

Trânsito, no busão ali... rodeado de gente, tudo cinza, cinza, prédio, prédio, quando você 

um vê graffiti ali (palma), ele pega você e te leva pra um outro portal, você sente uma 

sensação. É aquele lance da luz que eu te falei, é aquela energia que tá ali guardada no 

muro e quando você sente a sua energia com aquela energia, transforma numa outra 

energia, tá ligado? Mesmo que você passe rápido, busão passa rápido você olhou e falou, 

"opa" (palma, palma). Tá entendendo, tem esse lance. Então isso é importante [...] Isso é 

próprio do graffiti né, cara? [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

 

 

 

                                                 

 
81 Imagem disponível em: < http://wark-rocinha.blogspot.com/> Publicado em 11/04/11. Acesso em 20/07/2016. 

http://wark-rocinha.blogspot.com/
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1.4.5 - Graffiti e profissionalização 

 

Pixo, realismo, arte finalização, graffiti. Cada etapa percorrida a partir das motivações 

subjetivas e objetivas direcionam Wark às novas atuações e descobertas quando cada fim é 

também um início. Estilos, técnicas, conhecimentos, objetivos. Possibilidades para o alcance da 

profissionalização como grafiteiro.  

A sucessão de tais acontecimentos pode aqui ser compreendida segundo Hughes como: 

 

uma perspectiva dinâmica pela qual a pessoa concebe sua vida como um conjunto e 

interpreta o significado de suas diversas características, das ações e das coisas que lhe 

ocorrem” (Hughes 1937:409-410). 

  

Em Wark, as diferentes etapas do pixo à gráfica proporcionam o enriquecimento de uma 

trajetória à medida que se torna executável à soma de conhecimentos específicos adquiridos na 

fase anterior, testados na posterior. E assim sucessivamente. 

 
Fiz alguns cursos de desenho. Trabalhei muito tempo com realismo, com ilustrações de 

livros também, mas pouco eu entendia o que eu fazia. Eu fazia mais a parte prática da 

coisa: de reproduzir um rosto, ou reproduzir uma forma que pediam. Mas eu pouco me 

importava com o sentido da história. Fui aprender história da arte, conhecer um pouco 

mais de arte, concepção, enfim, conceito. Foi quando entrei no Parque Lage. Fui pra 

Escola de Artes Visuais aí mudou tudo. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

Na fala de Wark, pode parecer impreciso o fato de o “sentido da história” se referir à 

história dos desenhos ou de sua trajetória de vida. Mas existe a possibilidade da fala se referir às 

duas questões em um só tempo à medida que a descoberta em torno do movimento e 

prolongamento de sua arte, significa também um novo entendimento acerca de sua trajetória 

como artista. Ou a partir da conhecida máxima, como se a vida de Wark copiasse sua arte  

A própria reprodução de tiragens a partir do trabalho original como forma de 

comercialização predominante no trabalho do grafiteiro, a produção de artes voltadas para fins 

específicos como decoração, cenografia, reciclagem e revitalização de espaços sob demanda, 

encontra afinidade com uma formação técnica e profissional que hoje se identifica no trabalho de 

Wark. É das modalidades gráficas aprendidas, que parece ter origem o atendimento de fins 

objetivos, os quais despertam no ex-pixador o desejo em se reconhecer como artista visual.  
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Por exemplo. As técnicas aprendidas na gráfica se manifestam artisticamente na 

manipulação das imagens a partir de colagens e intervenções sobre figuras e objetos através 

processos de composição, semelhante ao da bricolagem82. Trata-se do processo criativo em que o 

artista ou o artesão reúne e manipula materiais com fins específicos, ou ocasionalmente sem uso, 

para um terceiro decorativo ou com uma nova utilidade (ver figura 36).  

A formação artística de Wark se reconfigura expressivamente após o ingresso na Escola 

de Artes Visuais do Parque Lage, quando passa a então compreender novas possibilidade a partir 

de seu trabalho. 

 

Eu na verdade pensei em fazer uma formação, mas eu sempre fui apaixonado pela arte. 

Ingressei no Parque Lage e conhecei vários mestres, uns caras que admiro muito e tive a 

honra de ser aluno como Seu Magalhães, Marcelo Campos, Franz Manata. Essa galera 

bacana de se admirar. Um cara poder ser aluno deles, e viver ali e crescer em relação 

aquilo. Quando eu terminei o segundo grau eu fui em busca do que eu queria assim, 

sabe? Ao mesmo tempo em que a faculdade é muito importante e necessária para o ser 

humano, acho que mais importante do que isso é você saber o que você quer. Essa é a 

parada. Desde menor eu sabia o que eu queria então já fui mesmo nessa direção. E eu 

pouco me importo assim, sabe? O que as pessoas pensam ou acham se o que eu faço é 

arte. Eu faço o que me faz feliz, eu faço o que eu gosto. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

Wark busca demonstrar domínio sobre as escolhas objetivamente tomadas ao longo de 

sua vida. Ao optar por uma formação não universitária atribui o aspecto subjetivo: “eu faço o que 

mais faz feliz”, a uma questão objetiva “mais importante do que isso [fazer uma faculdade] é 

você saber o que você quer”. O fator felicidade é em um só tempo objetivo e subjetivo pois 

reflete à indiferença de Wark frente às convenções sociais, que no limite decorrem e ao mesmo 

tempo configuram o ethos do sujeito frente ao jogo de relações de interdependência. É neste 

sentido que decorre uma relação ambivalente entre o ensino superior e a paixão pela arte, “saber 

o que você quer”, ou “eu faço o que me faz feliz”, presentes na fala do grafiteiro.  

Ao invés de denunciar contradições sociais referentes à falta de abertura ao acesso 

universitário, questão essa geralmente denunciada como problemática social e estrutural, o 

                                                 

 
82 Bricolagem no sentido mais estreito pode ser entendido como execução de serviços manuais de modo improvisado 

a atender uma demanda específica de modo que não seja necessário recorrer à serviços terceirizados. Análogo à ideia 

de Do it yourself, a prática da bricolagem pode também ocorrer pelo simples prazer em ocupar-se com uma 

atividade. Levi Strauss recorreu à ideia de bricolagem a partir de uma conotação antropológica para se referir às 

práticas de transmissão de ideias e ensinamentos de grupos primitivos, a partir de um meio (ritos ou mitos, por 

exemplo) o qual superasse a linguagem verbal pela ausência oral ou de palavras disponíveis em um determinado 

idioma. 
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grafiteiro articula argumentos os quais elevam suas escolhas objetivas a partir da busca pela sua 

felicidade: “eu faço o que me faz feliz”.   

Apesar de reconhecer a importância da formação acadêmica, Wark valoriza sua trajetória 

artística e de sobrevivência destacando decisões objetivas sem que seja necessário recorrer às 

críticas.  

De todo modo, é através da formação artística que Wark se encontra finalmente habilitado 

para dialogar com o público. 

   

Eu tinha muita prática mas não tinha a teoria. E lá [Escola de Artes Visuais do Parque 

Lage] eu comecei a perceber muita coisa que eu deixava passar despercebido assim. [...] 

No Parque Lage eu aprendi realmente a fazer uma arte interna, dar valor realmente para 

o que tá dentro e tentar colocar esse de dentro pra fora. [...] O que me importava era 

aquela ida na rua, tal. Que quando eu saí de lá eu saí mais diferente. A importância para 

mim era ter um diálogo com a sociedade, fazer as pessoas poderem abrir um diálogo 

através da minha pintura, sabe? Já que a arte é urbana então por que não interagir as 

artes da rua e fazer com que as pessoas abram um diálogo com essa arte? A arte seria 

uma arte comunicativa, participativa com o público ali. Aí meu trabalho começou a se 

modificar em torno disso, sabe? Dava importância da minha arte tá na rua mas ela se 

comunicar com a rua, com as pessoas. Comecei a me preocupar também com a estética 

de aonde pintar. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

Um encontro é proporcionado. Wark descobre que passaria a poder falar sobre si “de 

dentro para fora”, como antigamente fazia no pixo, mas agora em “diálogo com a sociedade”, 

como fez como funcionário da gráfica. As experiências através dos estudos da história da arte 

ofereceram uma conexão entre as diferentes vocações antes separadas pela impossibilidade de se 

compreender arte e comunicação como campos de estudo. 

 Algumas palavras indicam o significado da nova fase: “sentido da história”, “história da 

arte”, “concepção”, “conceito”, “diálogo”, “interagir”, “participativa” e “estética”. Termos estes 

os quais se referem tanto às mudanças decorridas no seu trabalho quanto no próprio sujeito 

reciprocamente. Wark, uma vez apresentado às artes como campo de estudo, histórico e de 

discussão, percebe um novo alargamento semelhante ao ocasionado durante a descoberta do 

graffiti: o redescobrimento de novas concepções para o que se podia fazer implica em uma nova 

forma de vislumbrar possibilidades a partir de um estágio anterior novamente renovado.  

Os princípios que norteiam o desejo em se expressar a partir de sua identidade, 

territorialidade, e origem, passam a ser compreendidos, não mais como um impulso sem direção, 

marginal, mas como temática, “história”, a qual passaria a ser trabalhada, negociada e 
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apresentada em diálogo interativo com a sociedade, mais ou menos, como se a lacuna existente 

entre os propósitos de pixador e artista gráfico houvesse sido preenchida. Wark atribui tais 

descobertas às experiências adquiridas na escola junto a seus mestres. 

Orientado por artistas, professores, intelectuais e acadêmicos a partir da EAV, Wark pôde 

se sentir confortável em relação aos ensinamentos adquiridos e reaplicados em seus trabalhos. 

Preservado o que era próprio e autêntico em relação ao que trazia em sua bagagem, e 

influenciado pelos professores os quais contribuíram com uma nova atualização, Wark 

ressignifica-se junto as suas produções. A microhistória de Wark na EAV pode ser entendida 

como um entre outros casos, os quais a instituição cumpriria com o papel de influir no que havia 

de autêntico e local em jovens da cidade selecionados para o processo de aprendizado artístico. 

 

 

Figura 35 - Graffiti Wark da Rocinha recobriu o tapume de obras no Projeto Cultural Bicentenário da Biblioteca 

Nacional em parceira com a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Abril de 2014. Centro do Rio de Janeiro. 

Fonte: Ministério da Cultura83. 

 

Através dessa “negociação”, artista e mediadores profissionais, e apenas através dela, é 

que Wark passa a finalmente se reconhecer como artista. Nesse sentido é preciso analisar em que 

grau de equivalência a formação teórica de um artista e as diretrizes pedagógicas assumidas pela 

instituição formadora, imprimem sobre sua atuação um entendimento sobre os possíveis 

aproveitamentos de sua produção individual, a partir do encontro entre as funções sociais 

cabíveis dessa instituição como filtro. Ou ao menos como fator significativo para orientação da 

trajetória dos jovens artistas da cidade. 

                                                 

 
83 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2014/04/biblioteca-nacional-inicia-obras-de-

revitalizacao, acesso em 29/06/2018. 

http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2014/04/biblioteca-nacional-inicia-obras-de-revitalizacao
http://www.brasil.gov.br/editoria/cultura/2014/04/biblioteca-nacional-inicia-obras-de-revitalizacao
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Outro importante personagem na trajetória de Wark durante sua iniciação artística foi o de 

uma espécie de marchand, curador artístico pessoal do grafiteiro, conforme mencionado na 

última postagem de seu blog, em 2011. 

 

“Hoje Wark é estudante da (EAV)  Escola de belas Artes do Parque Lage [...] seus onze 

anos de trabalho trás um estilo próprio ainda em evolução e traduzindo à trajetória das 

paredes, para o mundo... assim, seu Curador o define: ‘WARK, não é somente mais um 

artista e sim, agora é um produto, um  investimento, uma nova concepção de arte. Por:  

Sr. Vilnelison Tavares (curador/marchand)”. [Postagem em blog pessoal de Wark da 

Rocinha no dia 12 de abril de 2011. Disponível em: http://wark-rocinha.blogspot.com/] 

 

 

A definição sobre Wark a partir de um terceiro elemento na posição de agente mediador 

chama atenção pela diversidade de informações apresentadas, “estudante de artes”, “onze anos de 

trabalho”, e por fim, a especificação do artista como uma espécie de mercadoria pelas palavras de 

Vilnelison. “mais um artista”, mas sim um “produto”, “investimento” e “concepção”. 

 Após ter conhecimento da existência do curador através do blog, se esperou encontrar 

algum mediador artístico, caça-talento, empresário, professor, o qual, àquela altura, agenciasse a 

trajetórias como a de Wark da Rocinha. Porém, através de uma pesquisa via google e facebook, 

foi possível encontrar Vilnelison84, o “mago”, “mensageiro da luz”, “Mão Amiga Guiando 

Outros”.  

 Talvez não seja possível calcular a dimensão dessa descoberta, sobretudo pela 

indisponibilidade de tempo e material necessário para elucidar os limites do fator 

curador/marchand, líder de uma organização85 “filantrópica, filosófica, progressista”, talvez 

                                                 

 
84 Vilnelison Tavares é o líder de uma organização por ele criada. “Centro Energético Universal” com sede no Rio de 

Janeiro. www.centroenergeticouniversal.com.br.  
85 Em vídeo disponível no canal da organização, publicado no dia 23 de dezembro de 2016, Vilnelison apresenta sua 

nova igreja: “Meus amados irmãos aqui presentes. Hoje uma grande sessão solene em honra ao grande logos do 

universo. A grande exaltação do ser, luz, força e sabedoria. A glória do grande logos do universo, luz força e 

sabedoria. Agraciados aqui estamos para hoje mostrarmos mais uma vez um grande projeto, que dessa vez, após anos 

de trabalho, está cada vez mais perto de sua concretização. Por isto estamos apresentando a todos aqueles que ainda 

não conhecem, a Comunidade Energética Universal. E por isto vamos mostrar uma análise do que consiste por centro 

energético universal. Quando exaltamos a natureza humana e clamamos o retorno à vida natural não pregamos este 

retorno no sentido primitivo, mas sim, a naturalidade do homem transformada pelos interesses criados em micros até 

de si mesmos para isso. Julgamos que a única maneira de suprimir a maldade humana e a desigualdade, seria por 

meio de desenvolvimento das forças naturalmente filantrópicas do homem. Expressado em seus sentimentos para 

elas e sobre elas, construir uma nova comunidade energética, universal, democrática, pura, é o nosso ideal. Um pacto 

filantrópico, filosófico, progressista foi estabelecido, no qual o homem, renunciando à  sua liberdade, no sentido 

egoístico, em benefício do bem geral. Passamos então, irmão, o único pensamento voltado ao nosso templo interior. 

Por isto, eu apresento este título-apólice, que garante ao irmão honorário da soberana assembléia geral da ordem, 

Centro Energético Universal, a confirmação que o grande logo do universo nos ilumina e nos conduz à força interior 

http://www.centroenergeticouniversal.com.br/
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maçônica, sobre a iniciação da trajetória artística de Wark. De todo modo, as instituições 

identificadas, para além da escolar e governamental (Parque Lage e ações sociais), mas também a 

“religiosa”, se apresentaram de modo significante na fase de iniciação artística do grafiteiro. 

Vale destacar, que não se pôde ter acesso à maiores informações sobre a relação de Wark 

com Vilnelison para além da descrição apresentada no blog pessoal desatualizado desde 2011. 

Neste sentido, as observações realizadas acerca do fator marchand são aqui tomadas de modo 

isolado, a partir do breve conteúdo descritivo apresentado na página do grafiteiro. 

Para além da influência comercial a qual o curador exerce sobre Wark, outros aspectos 

merecem ser considerados. Trata-se de alguns dos elementos linguísticos apresentados, não 

apenas nos desenhos como na própria fala de Wark da Rocinha, se assemelharem com os ideais 

defendidos pela organização liderada por Vilnelison Tavares. 

Alguns dos comentários de Wark referentes a suas motivações e os papéis 

desempenhados através de seus desenhos chamam a atenção, pois assim como Vilnelison, trazem 

a questão da “transmissão” e “luz” em diversas ocasiões durante a entrevista: 

 

Acredito na energia sabe? Que há dentro de mim uma energia, onde eu me... algumas 

pessoas acham que eu sou louco, mas enfim, vamos lá... Há uma energia dentro de 

mim... O Wark e coisa e tal. Me sinto como um fio condutor, tá? Eu transformo essa 

energia, porque quando você me dá um tela branca, é um tanto de mim que vai 

transbordar pra ela. Quando me apresentam uma parede, é um tanto de mim que vai 

utilizar aquela ferramenta... e colocar ali. É algo de dentro pra fora. É o lance da técnica, 

tempo de amadurecimento, mais sem essa energia nada disso iria se concretizar. Então 

eu me sinto um fio condutor que transforma energia em matéria. Agora como classificar 

essa energia, como classificar se isso é arte, se isso é belo, se isso é religioso, aí acho que 

varia de cada um. Agora que isso é uma energia é. Onde cada tela dessa minha carrega 

uma luz, disso eu não tenho dúvida. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

 

 Neste trecho em que a “luz” aparece pela primeira vez em sua fala, Wark volta a se referir 

a sua capacidade em poder falar de “dentro pra fora”, adquiridas através das aulas na EAV do 

Parque Lage. Logo em seguida, opõe técnica e tempo de amadurecimento com sua energia 

                                                                                                                                                              

 

emitida por sua luz para alcançarmos a sabedoria. Centro Energético Universal, entidade filantrópica, filosófica, 

progressista. Por iso, estamos lançando hoje, o título-apólice, mais uma vez, este título apólice, fez a sua emissão 

através de uma proposta à comissão de construção do templo. Por isto o , Centro Energético Universal, com sede no 

Rio de Janeiro, decreta luz, força e sabedoria. Agraciados aqui quem vos fala é o venerável Vilnelison Tavares. 

Soberano grão-mestre no seu décimo sétimo grau de mandato. Agraciados hoje são 33 anos da loja Centro 

Energético Universal, uma entidade filantrópica, filosófica e progressista.” 
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interior para alegar que só a partir dela, da “luz”, é que decorre seu processo criativo, o qual o faz 

sentir como um fio condutor ao transformar energia em matéria.  

 Em entrevista, Wark não apresentou um argumento fechado em torno de igreja ou 

qualquer instituição, embora admita sua crença singular em Deus. Fatos esses os quais apontam 

para temáticas hoje em pauta ao que se refere à difusão religiosa e dos novos movimentos 

religiosos. 

 Os significativos acontecimentos eclodidos durante a iniciação artística de Wark podem 

ser compreendidos através da influência dos mestres professores e curador artístico. Enquanto os 

mestres artísticos oferecem a capacitação expressiva em dialogar com a sociedade, o curador, 

ainda que não mencionado na fala, mas disponível em seu blog pessoal, se apresenta como meio 

difusor da inspiração, “luz”, “energia”, como matéria-prima para a produção das inscrições e 

mensagens a ela associada. 

 Ingênuo, no entanto, seria limitar a “luz” de Wark a contextos, propósitos ou crenças de 

uma cidade, escola ou organização. Pois as referências principais não esgotam as possibilidades 

do grafiteiro de reinventar e digeri-las. Muito pelo contrário. As inspirações e motivações de 

Wark apesentadas no início da entrevista aludiam a sua origem familiar e territorial, e não aos 

ensinamentos ou orientações como fins em si mesmo, mas antes como meio e possibilidade para 

a transmissão de suas mensagens. 

 Cabe nesse momento recorrer ao texto de apresentação de Wark de seu blog pessoal, que 

mesmo desatualizado não deixa de informar a forma como o grafiteiro em determinado momento 

passou a se reconhecer. 

 

O trabalho de Wark discute com um processo de democratização da arte, ao ir além dos 

limites formais e culturais, em outras palavras o artista não se limita em apenas uma 

técnica de pintura convertendo o espaço público em opção de espaço estético. A arte de 

Wark revela uma realidade que vivemos e não percebemos, ativando nossa memória e 

sensibilidade através de sua poética crítica e conceitual Repletos de referências do 

cotidiano urbano, suas obras sinalizam uma insistente necessidade de humanização da 

cidade. Os personagens, quase sempre presentes no trabalho de Wark capturam o 

espectador e o transporta para um mundo particular e pessoal dentro de sua arte. 

[Postagem em blog pessoal de Wark da Rocinha no dia 12 de abril de 2011. Disponível 

em: http://wark-rocinha.blogspot.com/] 

 

 

Uma espécie de síntese iconográfica de toda a trajetória artística de seu criador, desde os 

tempos da pixação até os murais que decoraram o boulevard olímpico, se apresenta em forma de 
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criatura: “O Anjo”, personagem principal no trabalho de Wark multiplica-se por muros 

abandonados da cidade à piscina do Copacabana Palace. De quadros encontrados no lixo por 

amigos catadores e restaurados, aos braceletes comercializados pelas madames da Zona Sul. Dos 

originais guardados nos fundos de uma gráfica na Rocinha às reportagens produzidas pelas 

organizações Rede Globo. Voam por entre diferentes espaços e adequações, ora pequeno, ora 

grande. As variadas posturas corpóreas, as asinhas, os olhos atentos que brilham e concentram 

toda a expressão que não se pode encontrar na boca, nariz e ouvidos inexistentes. Como se o Anjo 

nada ouvisse, nada falasse ou escutasse, mas atentamente observasse tudo. O contorno preto e 

fino do corpo lembram uma tag de pixação, não fosse o colorido contido em seu interior.  

Wark assim define seu personagem: 

 

Ah, ele [o Anjo] é uma luz né, cara? Um ponto de luz espalhado por toda a cidade. Seja 

num poste, seja numa parede, seja numa tela, seja num quadro... Ele emana aquela 

energia que eu te falei, sabe? A energia que se transforma em matéria. Agora, pra ver a 

claridade dessa luz, ou pra ver a forma dessa luz, ou intensidade dessa luz, depende da 

sua luz. Depende de você mesmo. E tem gente que vai passar por ali, passar como 

passou, e tem gente que vai passar, vai parar e vai falar, "calma aí". A pessoa vai 

absorver aquela luz um pouco mais com a luz dela. E aí vai somar. [Entrevista, Wark da 

Rocinha] 

 

 

 Ao longo do presente trabalho, a linguagem estética mobilizada por Wark vem sendo 

apresentada como algo que, conforme sua trajetória, tem início às margens das convenções 

culturais dominantes e é progressivamente lapidada por uma série de mediadores e instituições. 

Essencialmente crítica, conforme se preservam os elementos primários referentes à sua origem, 

as mensagens oferecem interpretações que variam conforme o olhar e a posição de seus 

observadores.  

 

Eu me sinto confortável com o meu trabalho porque eu consigo tocar em vários termos, 

comportamento humano, das restrições, do sentimento, e você linkar e sair disso, sabe? 

Queria falar disso e enfim... Eu me sinto livre em poder expressar meus sentimentos, o 

que eu penso, o que eu quero em relação ao meu personagem. Como o meu personagem 

vale como um ferramenta de transmitir uma... as vezes até mesmo uma crítica. Que parte 

também um pouco da origem, né? Da pixação... muitas vezes meu trabalho vem como 

um crítica à sociedade. O "Apocalipse" fala muito disso. O lance da crítica. [Entrevista, 

Wark da Rocinha] 

 

 

 Se o presente trabalho parte de uma prerrogativa a qual, os dois grafiteiros são escolhidos 

pelas temáticas predominantemente abordadas em seus trabalhos (crítica política explicita em 
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Meton/crítica social implícita em Wark), tal presunção se vê em xeque quando apresentada a 

figura do “Apocalipse”.  

Encontrada no lixo por um amigo catador, a figura da Santa Ceia recebe a intervenção 

dos Anjos como personagens representativos da contemporaneidade:  

 

 

Figura 36 – Tela Apocalipse. Sátira cultural em alusão à Santa Ceia na qual aparecem os Anjos representando Tio 

Sam, político, cardeal, personagens da televisão. No lugar da figura de Jesus, uma TV sob os logos do twitter, 

whatsapp e facebook centralizam um globo que se dissolve. 

 

Esse aqui no caso tava num prédio abandonado que eu fui com outro camarada meu que 

eu tive que fazer umas artes lá, e aí tinha esse quadro surrado, que ninguém da nada. E 

nesse quadro que um amigo me vendeu, esse catador, eu peguei e deixei lá no atelier um 

tempo e depois eu comecei a colocar importância dentro desse quadro, e aí eu pensei em 

porque não colocar uma santa ceia atual assim do nosso tempo sabe? Como é que seria 

uma santa ceia agora em 2015, né? Em relação ao mundo né? Como é que as pessoas 

veriam Jesus Cristo hoje né, cara? O que as pessoas acreditam? Aí virou no caso uma 

televisão que a mídia consegue, passar uma informação, na qual a pessoas pega aquele 

conteúdo ali e leva pra sua vida pro resto da vida muitas das vezes, né? Acredita de uma 

forma na mídia que não é brincadeira. E aí começou a vir o lance dos apóstolos, sabe? 

Os apóstolos cada um representar um país, cada um representar uma importância. E aí a 

gente começa a entender o que é que tá acontecendo no mundo ali, tá vendo? Fala um 

pouco da guerra, fala um pouco da tecnologia, fala um pouco também da roubalheira, da 

falcatrua, da honestidade, dá justiça que foi comprada... Tem todo um lance que mexe 

com toda parte. E aí eu passei cerca de um mês colocando importâncias e valores, e ai 

ela deixou de ser santa ceia pra se chama “Apocalipse”. Que é o fim dos tempos, tá 

ligado? [...] Então vem toda uma... alienação infantil, do que tá de baixo da mesa ali. A 

Peppa e tal, né?... Tem o lance do petróleo ali também, da mão de baixo do tapete. E a 

rapaziada de baixo que ninguém sabe quem é, mas tá envolvida também no esquema... 

todas as importâncias, dos valores hoje em dia... [Entrevista, Wark da Rocinha] 
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Menos frequente em Wark, a crítica política explícita também se manifesta. O quadro 

“Apocalipse” revela a potencialidade crítica do grafiteiro em relação às temáticas 

contemporâneas como religião, geopolítica, economia, educação, tecnologia, sociedade e cultura. 

A obra rompe com o otimismo e alto-astral visual recorrente nos trabalhos comerciais e 

demonstra, através de uma figura menos colorida e menos provável, um Wark também atento e 

inquieto com temas globais e contemporâneos. 

 

1.4.6 - Megaeventos e manifestações sociais 

 

É simbólico o fato de o sucesso de Wark coincidir com a eclosão dos grandes eventos 

sociais em paralelo à sua trajetória. Tão significativo quanto o movimento do pixo em direção ao 

graffiti, é o jovem marginalizado encontrar o seu reconhecimento, a regulamentação de uma 

prática antes também marginalizada, transformada em patrimônio cultural em um momento de 

grande exposição internacional da cidade. 

Já se atentou para as possibilidades comerciais da produção de grafiteiros: “O graffiti é, 

portanto, um fenômeno multifacetado que pode vir a abrigar diferentes facetas, desde as mais 

contra-hegemônicas às mais comerciais” (ARAUJO, A.O. et al, 2015, p. 109). 

O movimento de Wark em direção ao mercado cultural é também reconhecido em Vital 

(2016):  

Sendo assim, além de identificado como arte - e por causa disso - o graffiti é hoje 

associado a uma possibilidade de acesso de jovens de favelas e periferias a projetos 

sociais e a oportunidades que são anunciadas como capazes, inclusive, de catapultá-los 

ao convívio com elites artísticas e culturais no Brasil e no exterior [...]. (Vital 2016:27) 
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Figura 37 - Graffiti produzido por Wark da Rocinha aborda a temática da Rio+20 realizada em 2012. O encontro 

entre os representantes das principais economias do mundo para debater questões ambientais representou um dos 

primeiros eventos internacionais da chamada era dos megaeventos. 

 

 

Considerado os jogos panamericanos de 2007 como um marco inicial dos grandes 

eventos que viriam ser realizados ao longo dos dez anos seguintes, quando Wark ainda tinha 

aproximadamente 22 anos, é possível imaginar, ou lembrar, de uma conjuntura entusiasmante em 

muitos sentidos para uma grande parte dos moradores da cidade do Rio de Janeiro.  

Representativo do período de preparação para os jogos da Copa do Mundo da FIFA em 

2014, um mural de autoria do Wark em parceria com o grafiteiro Tot, no Terreirão do Samba, 

ilustram o sambista Cartola e ao fundo o jogador de futebol, Neymar. O Anjo de Wark aparece 

divido entre torcedor e o sambista.  

Em um segundo momento, um atropelo86 de protesto político de autoria desconhecida 

intervém sobre o mural. Uma máscara blackblock87 é colocada sobre o rosto de Neymar, seu 

nome e o patrocínio da marca esportiva em sua camisa são riscados.  Preservado Cartola e o Anjo, 

a inscrição inclui um péssimo destino para a Copa, refletindo os protestos sociais contra o 

megaevento.  

 

                                                 

 
86 Gíria para quando uma pixação se inscreve sobre outra anterior. 
87 A máscara utilizada pelo grupos de manifestantes que ficaram conhecidos por suas técnicas de enfrentamento 

direto contra o aparato policial repressivo desde as manifestações de junho de 2013. 
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Figura 38 - Mural produzido Wark em parceria com Tot em evento de graffiti. Organizado por empresa de material 

esportivo a produção recebeu intervenção de pixador anônimo antes da Copa do Mundo. Fonte: Jornal Extra. 

 

Após as pixações houve substituição por uma arte abstrata, conforme reportagem do 

jornal Extra88:  

“A imagem de Neymar que estava no muro do Terreirão do Samba, no Centro do Rio, 

desde o início deste mês, já foi substituída. Nesta sexta-feira, um artista finalizava uma 

imagem completamente diferente. Cheia de cores e traços, desta vez a opção foi por um 

trabalho neutro, sem relação direta com a seleção brasileira, a Copa do Mundo ou 

mesmo futebol”.   

 

 

O encontro impessoal com o pixador anônimo, oferece uma imagem do presente 

momento de Wark com suas origens através do encontro entre linguagens as quais, apesar de 

distintas, produzem estabelecem diálogo sobre o resultado, aludindo não apenas às passagens de 

Wark, como também o imaginário e a subjetividade da cidade, apreensiva e contrariada com a 

chegada dos megaeventos. Um resultado singular tal qual à trajetória de Wark e o seu “potencial 

de metamorfose”, nos termos de Gilberto Velho, o permite ser. Um verdadeiro documento visual 

o qual, embora descartado pelos organizadores do evento, dificilmente poderia representar tão 

bem um período importante para a história da cidade, à medida que representa à pluralidade de 

seus moradores e as diversas formas como o momento é simbolicamente compreendido por 

sujeitos, também distintos entre si.  

                                                 

 
88 Fonte: https://extra.globo.com/esporte/neymar-black-bloc-substituido-em-muro-do-terreirao-do-samba-no-rio-

12662846.html 
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Mesmo ser ter a oportunidade de perguntar qual foi o efeito subjetivo produzido em Wark 

a partir desse encontro, o trecho abaixo oferece algumas dicas para uma possível resposta: 

 

E vou ser sincero, se um dia eu fizer um graffiti lá perto [viaduto próximo a rodoviária] e 

passarem por cima do meu graffiti cara, eu não vou ficar triste. Não vou ficar triste e 

nem vou voltar pra pôr em cima também. Sabe, eu acho que a cidade é muito grande, 

tem muito lugar pra pintar e o lance é não se aborrecer, e enfim. Acho que a cidade é 

muito grande e tem espaço pra todo mundo, entendeu? E porque é que eu vou reivindicar 

se passaram por cima de mim ali. Obviamente devia ter alguém por debaixo ali também. 

Eu não fui o primeiro a pintar ali, nem inventei a ponte. Então acho que é um respeitar o 

outro, eu acho que "gentileza gera gentileza"... O grande grafiteiro já dizia, né? Eu acho 

que o resumo pra essa discussão é o grande Profeta Gentileza. "Gentileza gera 

gentileza", entendeu? [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

Interessa compreender que, para além dos órgãos oficiais associados à organização dos 

megaeventos, nesse caso, o controle do que se apresentou visualmente sobre a cidade esteve ao 

alcance de um ator desconhecido. O acontecimento permite expandir ainda mais um pensamento 

convencional de que apenas instâncias superiores exercem o filtro das inscrições sobre a 

paisagem urbana. Quando na verdade uma série de atores sociais de camadas variadas, passam 

interferir no que visualmente incide sobre o meio urbano. 

Passados os anos, Wark demonstrou na entrevista realizada duas semanas antes dos jogos 

olímpicos, seu contentamento em relação ao último e maior evento representativos do período 

considerado. 

 

Cara, nossa cidade é maravilhosa, né? Por que não receber as olimpíadas? Independente 

do independente, a cidade não tem culpa. A cidade não tem culpa, sabe? Quem tem 

culpa muitas vezes das coisas que acontecem com a cidade é quem tá fomentando a 

cidade. Quem tá fazendo a cidade ser o que a cidade é. Por que a cidade é rica, nosso 

país é um país rico. Quando eu falo eu não falo em relação a dinheiro, falo em relação às 

pessoas, ao nosso ambiente de enfim... O Brasil é um dos países mais favoráveis pra 

você poder viver e viver bem. Por que a gente planta, colhe, enfim... Acho que o lance 

das olimpíadas pro Rio de Janeiro é interessante, cara. Eu acho bacana, eu acho que a 

cidade merece isso mesmo, tá? E a cidade é maravilhosa, eu já fui pra outros países, já 

fui pra outras cidades e percebi que não é igual ao Rio. O Rio é único. Até as pessoas 

que vêm de fora pra cá querem viver aqui. Isso não é brincadeira, você querer deixar sua 

família de origem pra querer viver numa outra cidade. Então o Rio é único. No meu 

ponto de vista. [Entrevista, Wark da Rocinha] 
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Figura 39 - Graffiti realizado por Wark da Rocinha em 

parede lateral ao mural principal, ocupado pelo artista 

Kobra. O galpão do boulevard olímpico recebeu 

intervenção dos grafiteiros em parceira com a 

prefeitura e comitê olímpico89.  

Fonte: rede social Street Art Rio90.  

Foto: usuário @recoelha. Compartilhado em: 28/12/16 

 
 

Essa fala remete à Vital (2016) quando escreveu: 

 
Contudo, aos sentimentos de injustiça e indignação propõem um posicionamento 

identificado como “positivo”, espiritual, que visa à semeadura de paz, de amor, de fé e 

de esperança que atinjam a todos os que com essas mensagens tiverem contato [...] (Vital 

2016:20). 

1.4.7 - Desfecho 

Atualmente, Wark vem desenvolvendo de forma autônoma a venda de telas, artes 

cenográficas junto às organizações Rede Globo e outros trabalhos para grandes marcas 

interessadas em seus desenhos. 

Se os Anjos trazem luz às trevas do caos urbano do Rio de janeiro, outra faceta do graffiti 

pode ser identificada no processo descrito por autores quando pensam a juventude e a visualidade 

para entender como as criações de Wark podem ser assimiladas pelos mass media:  

 

Hebdige reconhecia nesta operação uma apropriação mágica dos objectos, 

reconfigurados e utilizados com um novo significado, com um talento invulgar para 

provocar e chocar, questionar o pensamento hegemônico e desafiar o poder. Tanto 

Clarke como Hebdige, que examinaram os estilos subculturais, deram conta da 

relevância da criatividade dos grupos na adaptação dos bens de consumo, inventando 

novos discursos que anulavam ou subvertiam os regimes discursivos hegemônicos. 

                                                 

 
89 O mural de Wark recebeu grande atenção em matéria do canal GloboNews com vídeo disponível na página pessoal 

de Wark da Rocinha em sua rede social Facebook. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/warkrocinha/videos/10210124824267136/> Acesso em 20/08/18.  
90 Disponível em: <http://streetartrio.com.br/artista/desconhecido/compartilhado-por-recoelha-em-dec-28-2016-

1645-2/> Acesso em 19/09/18. 

https://www.facebook.com/warkrocinha/videos/10210124824267136/
http://streetartrio.com.br/artista/desconhecido/compartilhado-por-recoelha-em-dec-28-2016-1645-2/
http://streetartrio.com.br/artista/desconhecido/compartilhado-por-recoelha-em-dec-28-2016-1645-2/
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Destacaram, no entanto, a relação ambivalente que o mercado e as indústrias culturais 

celebram com os estilos subculturais notando, por um lado, o modo como as subculturas 

se apropriam das mercadorias mas, igualmente, a forma como os media e o mercado 

aproveitam as inovações estilísticas marginais para produzirem novos bens e 

imaginários. (Campos 2010:115) 

 

 

   

Figura 40 – Cenário para o Baile da Favorita em 2017 recebeu os Anjos de Wark91. Fonte: Rede social Facebook, na 

conta de Wark da Rocinha. 

Figura 41 – Bracelete para a marca Francesca Romana Diana com o Anjo em peça de divulgação na revista Ela92. 
 

 

Feliz com seu momento, Wark não esconde seu desejo em voltar a produzir de forma 

independente. Porém, as demandas financeiras impossibilitam que o grafiteiro possa recorrer ao 

graffiti apenas por diversão, como fazia antigamente. 

 

E eu quero só é poder produzir mesmo cara. [...] Eu não fazia o graffiti pra viver do 

graffiti, eu fazia outros trampos, e graffiti era um plano B, de diversão, do meu hobby, 

do que eu amo, do que gosto de fazer. Tem gente que gosta de pescar... eu gostava de 

pintar. Isso foi gerando o que gerou e agora tá acontecendo. [...] Eu fui procurado por 

uma grande galeria aqui do Rio, e essa galeria até o final do ano ela vai tá responsável 

por todo meu trabalho, aí eu não vou ficar mais responsável por toda essa parte de venda 

porque é chato. Não é que seja... é legal pelo lado que você tá vendendo, tá produzindo, 

e tal... Mas esse lado comercial da coisa, eu não viso esse lado comercial da coisa. Esse 

lado comercial da parada é chato. E acaba que pode até corromper o seu andamento 

dentro da arte. Tem que tomar cuidado. Pode ter distorção, as vezes o trabalho pode 

evoluir, mas comprometido com o lance da venda do quadro, então enfim. Eu não quero 

nada limitando meu trabalho. Eu quero continuar fazendo por amor, como eu sempre fiz 

e vender ser uma consequência [...] Pra poder, ah tá, quero viajar pra Portugal pra pode 

pintar lá. Então eu parto desse princípio. Eu quero pintar o painel, então eu vou ver se 

                                                 

 
91 Disponível em: < 

https://www.facebook.com/warkdarocinha/photos/a.1482251998555879/1482252101889202/?type=3&theater> 

Acesso em 20/09/18. 
92 Disponível em: https://www.pinterest.co.uk/pin/385057836880774517/ Acesso em 20/09/18. 

https://www.facebook.com/warkdarocinha/photos/a.1482251998555879/1482252101889202/?type=3&theater
https://www.pinterest.co.uk/pin/385057836880774517/
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isso é possível. E essa pessoa vai me ajudar a articular. Então até o final do ano eu tô 

fechando com essa galeria aí e essa galeria vai ficar representando meus painéis, e 

minhas telas. Eu acho melhor assim por que eu não gosto de negociar o meu trabalho. Eu 

não curto negociar. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

O sucesso profissional de Wark felizmente não refletiu a crise na segurança pública do 

Estado. Acompanhou-se, graves ameaças às populações das favelas do Rio de Janeiro, entre elas 

a comunidade da Rocinha, no que tange à violência endêmica como consequência dos conflitos 

armados envolvendo grupos locais e forças nacionais.  

Durante esse capítulo, foi apresentado o processo de profissionalização artístico do Wark 

da Rocinha a partir de cada uma das etapas identificadas pelo grafiteiro enquanto marcantes para 

o seu desenvolvimento. A transição do pixo ao graffiti descoberto a partir de um evento social, a 

chegada das lan houses à comunidade da Rocinha, o primeiro emprego na gráfica, a formação 

artística na EAV do Parque Lage, a curadoria inicial através de um líder de organização 

espiritual, a venda de seus trabalhos para pessoas físicas ou grandes marcas, exposições públicas 

ou em galerias, criação de um instituto para os jovens de sua comunidade, entre outras 

importantes realizações.  

É proposta uma retrospectiva do processo de amadurecimento conciliado por desejos 

objetivos e subjetivos, contrabalançados a partir de sonhos pessoais, estratégias de sobrevivência 

de um lado, crenças, demandas profissionais e de mercado por outro. Em outras palavras, 

configurações, mediações e manobras. 

 

Os anjos estão voando. E aí quem consegue pegar essa luz que eu te falei… é mais ou 

menos isso, né? Sente a sensação da luz e fala, “é isso”. Acho que pode ser. E aí o 

convite rola, o papo rola... E tudo isso depende do bom-senso não só do artista, como do 

cara que tá envolvido. E tudo isso é um sonho, né? Um sonho que o cara tem, com o 

sonho que o artista tem, e essas coisas se encaixam e aí a parada acontece. [Entrevista, 

Wark da Rocinha] 
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CAPÍTULO II - RELAÇÕES ENTRE TRAJETÓRIAS (MICROESCALA) E 

CIDADE (MACROESCALA) 

 

Vez apresentada as trajetórias de Meton Joffily e Wark da Rocinha, interessa estabelecer 

as possíveis relações entre o universo individual desses sujeitos à luz de fatores sociais 

significativos. Espera-se do pesquisador que se esquadrinhe como foi a trajetória e/ou criação 

eventualmente marcadas pela dinâmica cultural, social e política no espaço urbano da cidade.  

Não será demais repetir o objetivo geral: até que ponto é possível descrever mudanças de 

direção no movimento mesmo da trajetória pessoal como efeito de fatores condicionantes tais 

como ordenamento legal, política cultural visual; e como disposição para fatores tais como 

posição social, configuração familiar, formação educacional e profissional. E se podemos 

relacionar, inserir, e descrever – aos fatores mencionados – as “manobras”, mais ou menos 

conscientes, efetuadas por esses agentes sociais frente às circunstâncias reais que se apresentaram 

ao longo do itinerário pessoal e artístico. 

Importa considerar, a partir das contribuições advindas da psicologia social úteis à 

presente observação, os graus de interação entre meios e sujeitos, a cidade e os grafiteiros: 

 

Observamos que a atividade de grafitar é permeada por sentidos que denotam pessoas 

que se relacionam com o mundo significativamente, constituindo-se sujeitos possíveis 

no urbano por meio desses sentidos muitas vezes revisitados. Sentidos construídos pela e 

nas suas histórias particulares. (Furtado e Zanella, 2009:21) 

 

 

2.1 - Especificidades e variações das trajetórias pessoais e artísticas 

 

 As trajetórias de vida de Meton Joffily e Wark da Rocinha correm paralelas às grandes 

transformações observadas ao redor deles. Elas desaguam em um período de grande exposição 

visual da cidade em meio à preparação e recepção dos megaeventos esportivos, grandes obras de 

infraestrutura, manifestações sociais e transformações políticas simultaneamente acompanhadas.  

Meton e Wark tem idades semelhantes e habitaram a mesma cidade em um mesmo 

período. É possível ver como ambos obtiveram as vantagens possíveis das possibilidades que 

seus meios ofereceram de acordo com as necessidades e inclinações de cada um. As mudanças 
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em si não explicam a trajetória particular de cada uma de suas vidas; elas são antes as condições 

sob as quais cada trajetória de vida adquiriu uma forma singular. 

Os testemunhos mostraram um campo de atuação dos jovens para além da produção do 

graffiti, alargado para novas modalidades de produções gráficas/comerciais (Wark) ou 

animadas/patrocinadas (Meton). A análise de cada trajetória pode ser pensada a partir do 

referencial contido em “Trajetória Individual e Campo de Possibilidades”:  

 
Um dos conceitos que considero fértil para lidar com casos como o que estamos 

examinando é o de projeto. Beneficiei-me das obras de diversos autores, mas vem 

principalmente de A. Schutz a influência principal nessa direção. Projeto, nos termos 

deste autor, é a conduta organizada para atingir finalidades específicas. Para lidar com o 

possível viés racionalista, com ênfase na consciência individual, auxilia-nos a noção de 

campo de possibilidades como dimensão sociocultural, espaço para formulação e 

implementação de projetos. Assim, evitando um voluntarismo individualista agonístico 

ou um determinismo sociocultural rígido, as noções de projeto e campo de 

possibilidades podem ajudar a análise de trajetórias e biografias enquanto expressão de 

um quadro sócio-histórico, sem esvaziá-las arbitrariamente de suas peculiaridades e 

singularidades. (Velho 1994:40) 

 

 

Dentro do campo de possibilidade, Wark e Meton por meio de suas falas e produções 

artísticas permitem elucidar a influência de seus capitais culturais e simbólicos acumulados, não 

apenas como reflexo dos habitus e práticas incorporadas ao longo de suas trajetórias: formação 

escolar e familiar, por exemplo, mas também os efeitos produzidos conforme recorrem às 

manobras específicas de acordo com suas margens de ação, gradativamente compreendidas a 

cada nova experiência vivida.  

Elias permite encontrar pistas acerca de ações individuais como decorrência do 

comportamento humano e pela necessidade imediata de preservar-se frente às ameaças de um 

processo civilizatório com consequências socialmente mórbidas anterior à ideia de modelos 

econômicos temporais. Como se a necessidade em preservar a subjetividade e individualidade se 

encontrasse de modo permanente e independente à especificidade de marcos históricos e 

específicos, mas que variam em diferentes períodos de acordo com contextos e configurações 

singulares. 

O casamento teórico de Bourdieu e Elias, pode ser aqui pensado como modo de análise 

para a observação de comportamentos individuais os quais revelam estratégias de sobrevivência 

frente ao “jogo”. Sua decorrência, a partir das infinitas relações de um processo civilizatório, 

embora anteceda o estabelecimento de ordenamentos materiais, ideológicos e políticos, é também 
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condicionada por ações individuais e coletivas, sendo a luta de classes um fenômeno inerente à 

marcha histórica das sociedades, comparável ao que a teoria elisiana se refere às teias de 

interdependência. 

Daí que as percepções sensíveis da interação com o meio, quando transformadas em 

personagens a partir do que os grafiteiros experienciam na cidade, podem ser lidas como um 

produto dessas interações entre sujeitos e cidade, suas configurações individuais e as disputas em 

meio ao campo simbólico.  

 

2.2 - Esquema analítico 

 

As disposições dos sujeitos conforme suas configurações assumidas decorrem de uma 

série de elementos de ordem social, cultural e política, e que, portanto, permitem observar o 

grafiteiro como elemento passivo de observação das formas de interação subjetiva da cidade, 

quando se manifestam as relações entre as trajetórias artísticas e o conteúdo das imagens 

produzidas. Importa situar o fator de troca entre as dimensões individuais do grafiteiro de um 

lado, e os meios sociais e culturais os quais os constituem e são constituídos, do outro. 

O conceito de habitus em Pierre Bourdieu, esclarecido por Loïc Wacquant, se mostra 

aparentemente apropriado para apresentar esquema análogo e preferencial: 

     

Habitus é uma noção filosófica antiga, originária no pensamento de Aristóteles e na 

Escolástica medieval, que foi recuperada e retrabalhada depois dos anos 1960 pelo 

sociólogo Pierre Bourdieu para forjar uma teoria disposicional da acção capaz de 

reintroduzir na antropologia estruturalista a capacidade inventiva dos agentes, sem com 

isso retroceder ao intelectualismo Cartesiano que enviesa as abordagens subjectivistas da 

conduta social, do behaviorismo ao interaccionismo simbólico passando pela teoria da 

acção racional. [...] Mas é no trabalho de Pierre Bourdieu, que estava profundamente 

envolvido nestes debates filosóficos, que encontramos a mais completa renovação 

sociológica do conceito delineado para transcender a oposição entre objectivismo e 

subjectivismo: o habitus é uma noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de 

senso comum entre indivíduo e sociedade ao captar “a interiorização da exterioridade e a 

exteriorização da interioridade”, ou seja, o modo como a sociedade se torna depositada 

nas pessoas sob a forma de disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões 

estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, que então as guiam nas 

suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações do seu meio social existente. 

(Wacquant 2004:01-02) 
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“disposições duráveis, ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, 

sentir e agir” 

a) Posição Social; 

b) Configuração Familiar; 

c) Formação Educacional; 

d) Evolução Profissional 

 

“respostas criativas” 

a) Do pixo ao graffiti/do desenho ao graffiti 

b) Da escola para o curso profissionalizante/universitário 

c) Do graffiti para novas modalidades de arte visual 

d) Da criação para comercialização/patrocínio 

e) Continuidade da criação/opção de estudos na França 

 

“constrangimentos e solicitações” 

a) condição social 

b) ordenamento legal 

c) política cultural visual 

d) mercado e incentivo cultural 

e) conjuntura política local 

 

DeLuca et alia (2016) faz referências teóricas úteis para fundamentar a compreensão do 

presente esforço analítico a partir das considerações do reconhecido autor da antropologia urbana 

brasileira:  

 
Apesar de Velho (2003) colocar como um de seus objetivos o resgate de uma possível 

margem de manobra e iniciativa dos atores sociais envolvidos, entendendo os atores 

como não só reprodutores, mas capazes de reinventar a vida social (Velho, 2006), eles 

não são indivíduos-sujeitos em sua plenitude, pois também “são empurrados por forças e 

as circunstâncias que têm de enfrentar e procurar dar conta” (Velho, 2003, p. 45). Por 

mais que exista a capacidade de escolha, ela estará ancorada em um conjunto mais 

abrangente de valores e representações sociais (Velho 2003, 2006 apud. DeLuca, Rocha-

de-Oliveira, Chiesa 2016:466).  

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Conforme os processos sociais específicos no enunciado acima, se transpostos para o 

formato de um esquema, teríamos algo como se segue para as “forças e circunstâncias”, “margem 

de manobra e iniciativa” e “valores e representações sociais” encontradas e elencadas no estudo 

de cada trajetória: 

 

“forças e circunstâncias”:          

a) ordenamento legal;  

b) política cultural visual; 

c) mercado/incentivo cultural; 

d) conjuntura política local. 

 

“margem de manobra e iniciativa”:     

a) Do pixo ao graffiti/do desenho ao graffiti 

b) Da escola para o curso profissionalizante/universitário 

c) Do graffiti para novas modalidades de arte visual 

d) Da criação para a comercialização e patrocínio 

e) Continuidade da criação e comercialização/opção de estudos na França/do Rio de Janeiro 

(cultura local) à Brasília (política nacional). 

 

“valores e representações sociais” 

a) Sociais; 

b) Familiares; 

c) Educacionais; 

d) Profissionais 

 

 

A seguir, entre as “forças e circunstâncias” destacadas, serão situadas as “margens de 

manobras e iniciativas” dos grafiteiros e posteriormente as “respostas criativas”, e manobras para 

ilustrar a pertinência das perspectivas de Bourdieu e Velho aos casos sob análise: 

 

2.3 - Forças e circunstâncias 

 

A popularização do graffiti, em meio ao período conhecido como a era dos 

“megaeventos” e de grandes mudanças na macro política brasileira foi conjecturado por uma 

série de acontecimentos, quando o graffiti se apresentou como um importante veículo passivo e 

ativo de representação de cidade. Não por acaso, percebeu-se a multiplicação de instâncias 

mediadoras, comerciais ou artísticas acerca de sua prática, quando ela deixa ser algo 

predominantemente produzida e consumida por um ciclo mais específico de atores, e torna-se 
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uma expressão da “arte” a ser, entre outras coisas, comercializada, nacionalizada, mediada93 por e 

para novos grupos sociais94.  

O processo denominado artificação, segundo Shapiro (2007), implica na mudança e no 

surgimento de novos atores e papéis desempenhados por uma prática então considerada artística: 

 

Fica estabelecida, doravante, a existência de uma multiplicidade de instâncias de 

reconhecimento e de regulação da arte. Não é mais a Academia que faz o artista, mas o 

público, os jornalistas, os livros e revistas, os colecionadores, os júris, os diretores de 

galeria ou de festival, [...] as instituições públicas ou privadas que solicitam os artistas, 

os estatísticos, os historiadores e os sociólogos, as caixas de aposentadorias e de seguro-

saúde, os recenseamentos, etc. Segmentos cada vez mais numerosos e diversificados da 

população estão engajados na artificação e, em certas circunstâncias, dela tiram partido. 

Tudo isso contribui para explicar o fato de as formas de arte serem cada vez mais 

variadas e inesperadas. (Shapiro 2007:138) 

 

 

O fenômeno caracterizado pela multiplicação das instâncias de regulação e de 

reconhecimento de uma determinada prática ou forma de expressão pôde ser apontado também 

nessa fala de Wark da Rocinha. 

 

“O que eu percebo, no meu ponto de vista, é que o graffiti tá evoluindo muito, tá? 

Galeria tá abrindo as portas, o graffiti entrando dentro de uma escola pública. Coisa que 

não acontecia. Grafitar uma escola pública é algo tipo, que eu pensei que há dez anos 

atrás nunca iria existir assim, sabe? E hoje em dia a escola pública é uma ferramenta 

fundamental do graffiti. Até mesmo pra servir de informação pro jovem que pixa e que é 

um outro lado. Pra resgatar esse jovem pra fazer arte. É até mais satisfatório e 

gratificante pro Estado, num todo. E pra o que o graffiti está se tornando atualmente, é 

algo assustador, mas bom. Que bom, então eu acho que o papel do governo ou do Estado 

de aceitar o graffiti é um papel fundamental. Tá mais que comprovado que o graffiti 

além de ser arte [...] que o que faltava era informação para a sociedade. Antigamente 

todo mundo tinha um preconceito, ou seja, não tinha um conceito formado sobre o que 

era o graffiti. As pessoas já começam a entender um pouco mais. Graffiti começa a ir pra 

abertura de novela, o graffiti faz parte do seu cotidiano, já cerca o seu redor”. 

[Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

                                                 

 
93 Um exemplo ilustrativo para o caso específico do grafite carioca certamente se refere ao fato de a palavra “Decreto 

do Graffiti”, quando pesquisada no Google, apresentar no primeiro link o endereço eletrônico www.ademi.org.br, 

referente à Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, onde o documento se encontra 

disponível para visualização.  
94 Christina Vital em seu artigo “Artificação do graffiti e religião na cidade Olímpica: um olhar sobre os muros do 

Rio de Janeiro”, oferece uma análise a partir de observações realizadas durante a pesquisa ARRUA. O material 

apresenta uma compreensão dos graffitis na cidade do Rio no contexto dos megaeventos, e a promoção de um 

“graffiti amorificado”, cuja a linguagem visual prioriza uma exaltação da felicidade, amor e a identidade carioca ao 

constituir mensagens propulsoras de um espírito solidário, cidadão, tolerante, receptivo, alegre. 

http://www.ademi.org.br/
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A estratégia do Estado em mediar o graffiti, segundo Wark da Rocinha, advém da uma 

necessidade de controle sobre uma prática endêmica no ponto de vista governamental: 

 

Ou o Estado vem e faz parte desse movimento que já tá engolindo a cidade toda, né? As 

cidades já estão sendo engolidas. São Paulo, nossa! O graffiti já dominou. Rio de Janeiro 

também é uma consequência que já tá se tornando uma coisa real. Então o Estado vem e 

tenta ser amigo do monstro, ou o monstro explode o Estado, mano. Seja no vandal, seja 

no... por que se o cara quer fazer o graffiti dele, ele vai fazer. [Entrevista, Wark da 

Rocinha] 

 

Roberta Shapiro, ao observar a articulação entre Estado e arte, oferece exemplos para se 

pensar contextos específicos relacionados a conjunturas sociopolíticas e da arte como papel 

socializador. 

 
Na França, a questão da importância da arte e da cultura foi, por vezes, controversa, mas, 

atualmente, a crença em seu papel socializador é senso comum, em grande parte da 

instituição estatal. Quando se constata o enfraquecimento “dos domínios clássicos da 

socialização” que são “a família e a empresa”, dispositivos de “disciplinarização das 

condutas” e, ao mesmo tempo, de construção de solidariedades (Donzelot & Estèbe, 

1994), fica-se surpreso com o considerável investimento na arte e na cultura por uma 

parte dos agentes do poder público, e com o papel que eles desempenham na expansão 

de ambas. (Shapiro 2007:148)  

 

 

As questões pertinentes a uma “socialização”, sobretudo no que se refere a uma 

necessidade de “construção de solidariedade” como demanda governamental, serão aqui 

transpostas para o contexto carioca em específico, o qual o presente trabalho se situa. 

Estão consideradas, por exemplo, as Jornadas de Junho (2013) – quando grandes 

manifestações tomaram as ruas das capitais brasileiras de forma simultânea à Copa das 

Confederações 2013 (evento teste da Copa do Mundo da FIFA em junho de 2014) – e os 

desdobramentos de um período marcado pela sucessão de outros grandes eventos paralelos às 

reviravoltas políticas resultantes no afastamento de Dilma Rousseff da presidência (agosto de 

2016) 95.  

                                                 

 
95  É dentro desse contexto de questionamento, quando as Jornadas de Junho de 2013 refletiam o levante de uma 

juventude que passa a questionar uma série de questões sociais, quando os muros da cidade passam a apresentar 

diversas inscrições alusivas aos acontecimentos em tempo real: “fora Dilma”, fora Cabral, “fora Temer”, “fora 

todos”, “yankees go home” “copa pra quem?”, “olimpíadas pra quem?", “saúde e educação padrão FIFA”, “aborto 

legal”, “meu corpo, minhas regras”, “não à PEC 241”, entre tantas outras. Em resumo, pelo o que percebi a partir de 

experiência presencial, as grandiosas manifestações ocorridas em junho de 2013 (primeiro ano de graduação), tem 



110 

 

Ao que tange à “família”, podem ser pensados os crescentes debates em torno da 

discussão de gêneros e da legalização/criminalização do aborto. Em relação à “disciplinarização 

das condutas”, mencionada por Shapiro, é possível pensar na latente polarização entre grupos 

sociais ideologicamente diversificados, manifestações sociais e a repressão policial.  

Os termos do “Decreto do Graffiti” (anexo 1) e o “Decreto da Carioquice” (anexo 2), e as 

intenções provenientes dessas políticas, demonstram um desejo em comum do Estado em 

intermediar as diferentes formas de, a partir das representações individuais e coletivas, manifestar 

a cidade e na cidade. Ambos os documentos quando relacionados, oferecem ao leitor a 

possibilidade de reconhecer, através de cada um dos seus artigos, a intenção de gestores urbanos 

na busca pela mediação de representações públicas da cidade como campo imagético, seja no 

sentido visual e material (Decreto do Graffiti) ou simbólico e imaterial (Decreto da Carioquice). 

O projeto monográfico definiu entrevistar um mediador cultural da prefeitura 

especificamente situado na relação entre o poder público municipal e o grupo social dos 

grafiteiros. A entrevista articulou perguntas relacionadas às ações norteadoras da política cultural 

de que Renato Rangel era o representante.  

Segundo Rangel, o Decreto provém de uma necessidade em recapitular os parâmetros 

legais para a limpeza ou permanência dos graffitis considerado o desconhecimento dos 

funcionários de limpeza e de segurança em discernir os locais autorizados dos não autorizados 

para a produção dos desenhos. Para tal efeito, se reconheceu a importância de estabelecer 

paralelamente um diálogo junto aos artistas com o intuito de que o documento, em conjunto com 

a Lei do Artista de Rua, pudesse também garantir a segurança física dos grafiteiros e a 

preservação dos grafites. 

Ao ser questionado se haveria alguma relação no fato de o Decreto do Graffiti ter sido 

emitido poucos meses após as manifestações de junho/2013 e às vésperas da Copa, Renato 

Rangel mostrou-se surpreendido: “Rapaz, ainda não tinha pensado nisso”, exclamou. Em 

                                                                                                                                                              

 

início com protestos contra o aumento das passagens de ônibus nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Após o 

primeiro dia de protestos, com a criminalização dos manifestantes pelo noticiário, o movimento passou a ganhar cada 

vez mais força. No entanto, a pauta inicial de maior acesso ao transporte público acabaria sendo diluída por uma 

pauta difusa de “anticorrupção”. Destacar-se-ia, um ano mais tarde, nas eleições para presidente em 2014, uma forte 

polarização entre os candidatos à presidência da República no segundo turno, com vitória apertada de Dilma 

Rousseff (PT) sobre Aécio Neves (PSDB) em outubro de 2014 e sua posse em 1º de janeiro de 2015. Destaca-se 

também a eleição de Pezão (PMDB) para o governo do Estado em sucessão ao Governador Sérgio Cabral (PMDB), 

preso em 2016 e o afastamento de Dilma Rousseff, eleitos pela população em 2014. 
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acréscimo à exclamação, Renato fez alusão às repercussões negativas iniciais na mídia quando a 

produção de dois grafiteiros conhecidos, os Gêmeos, foi apagada. Alegou, porém, que a 

existência de conflitos bem anteriores, e desentendimentos entre os órgãos da administração 

municipal é que ensejaram os estudos para a preparação da Lei do Graffiti, como ficou conhecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Funcionários da COMLURB apagam o 

graffiti dos irmãos Gêmeos no dia 18 de dezembro de 

2013. Foto: Eduardo Brasil, arquivo pessoal. Fonte: 

portal G196.  

 

As falas de Renato em comparação com a dos grafiteiros entrevistados, apresentam 

pontos de encontro e desencontro. Os argumentos se diferenciam conforme a avaliação individual 

acerca do Decreto do Graffiti a partir das percepções individuais à cerca de sua real efetivação e 

adesão concreta ou não por partes dos grafiteiros e agentes públicos. 

De acordo com Rangel, o Decreto estabelece – 1. “Um aviso para as forças públicas 

municipais e até estaduais” 2. “Um entendimento97 dentro da própria prefeitura”, 3. “Um 

instrumento comunitário, para a cidade toda” – “a partir do conflito diário” gerado pelas 

dualidades: locais públicos e privados, autorizados e não autorizados. Tal mediação seria 

realizada a partir do Instituto EixoRio, autarquia da prefeitura em articulação com os grafiteiros 

da cidade. 

Rangel define a forma como os projetos e organizações passaram a desempenhar o papel 

de articulação entre prefeitura e os grafiteiros da seguinte maneira: 

 

(...) o instituto EixoRio tem [tinha até a posse de Marcelo Crivella] um projeto que se 

chama "GaleRio" que são pinturas pela cidade. Então o contato com os grafiteiros é 

muito próximo. E como a gente acabou virando um polo de atração dentro da prefeitura 

de desenrolar, de conversar, de entendimento, naturalmente qualquer treta que tinha na 

                                                 

 
96 Publicado em 19/12/13. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/12/prefeitura-apaga-

grafite-da-dupla-os-gemeos-de-viaduto-no-rio.html> acesso em 20/09/18. 
97 O termo “desentendimento” mencionado por Rangel se refere às questões em torno da distinção entre patrimônio 

público e privado, preservar ou apagar, vigilância e criminalização. 

 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/12/prefeitura-apaga-grafite-da-dupla-os-gemeos-de-viaduto-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/12/prefeitura-apaga-grafite-da-dupla-os-gemeos-de-viaduto-no-rio.html
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rua ligavam pra a gente, "po, fulano foi preso, pintaram não sei o quê”. “Pô deu um 

problema não sei aonde". Então isso era muito natural, a gente acabou acompanhando 

muito isso. [Entrevista, Renato Rangel] 

 

 

Renato Rangel não deixa de transparecer seu entusiasmo pelo GaleRio. Na época, Rangel 

se situava como um dos representantes da Prefeitura nas demandas qualificadas do conjunto dos 

grafiteiros em geral.  

 

(...) GaleRio é um projeto do EixoRio de… ele nasceu pra pintar a linha 2 do metrô. O 

grande projeto do GaleRio é a pintura dos muros do metrô da linha 2 que vão de São 

Cristóvão até… não sei bem dizer, Cidade Nova, que vai da Central até a Pavuna. Surge 

com esse projeto. O GaleRio né? Nasce como um museu urbano. O intuito é pintar todo 

muro e tem um bom caminho feito ai. [Entrevista, Renato Rangel] 

 

 

O GaleRio constitui evidência da grande mobilização pelos mediadores e agentes 

culturais da Prefeitura em relação ao conjunto dos grafiteiros enquanto a cidade se preparava para 

recepcionar os megaeventos na cidade. Tais esforços foram objeto da mídia local e menção em 

artigo acadêmico da pesquisadora Christina Vital:  

 
Em recente matéria publicada na Revista O Globo de 19 de janeiro de 2014 lia-se 

“Graffiti no poder. Com apoio da prefeitura, dez grupos de artistas vão pintar 40 

quilômetros de muros da linha 2 do metrô, na Zona Norte”. Em destaque dois grafiteiros 

famosos na cena carioca, Acme e Airá Ocrespo. Ambos são curadores do projeto que 

fará intervenção nos muros da Linha 2 do metrô, o GaleRio, da prefeitura do Rio de 

Janeiro. O projeto é dirigido pelo “Instituto Eixo Rio, autarquia recém-criada pelo poder 

municipal com o objetivo de ampliar o diálogo com a Zona Norte”, cujo presidente é o 

rapper Marcelo Dughetto. Sobre o que poderia ser visto como cooptação do graffiti ele 

diz: “A intensão não é encaretar. É fortalecer, profissionalizar. Sempre pergunto: ‘Vocês 

querem ser uma linha na planilha ou os donos da planilha’? Essa rapaziada tem ideia de 

rua, mas não de ar condicionado. Tem que materializar isso”. Já Airá O crespo revelou 

ter tido uma relação conflituosa com a proximidade entre graffiti e poder público, mas 

mostrou-se agora mais assertivo: “Já vivi conflitos com isso, mas é um movimento 

natural. Hoje são poucas as pessoas com uma postura radical. E cresceu um movimento 

muito forte de um graffiti estético”. Enormes painéis ou murais de graffiti vão sendo 

produzidos em favelas valorizando os aspectos estéticos, turísticos e culturais dessas 

localidades. Assim, foi inaugurado um museu a céu aberto no Morro do Cantagalo, em 

Copacabana, o MUF – Museu de Favelas, com obras de Acme, e o Caminho de Graffiti, 

uma cobertura com graffiti de 50 casas no morro dos Prazeres, em Santa Teresa (Vital 

2014:26) 

 

 

Muitos grafiteiros aceitaram, durante a preparação das olimpíadas, o agenciamento de 

suas pinturas pelo poder público municipal. Vale mencionar o comentário do grafiteiro Davi 
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Baltar98 referente à gestão de Eduardo Paes. Mesmo sem alimentar grande simpatia pelo ex-

prefeito, Davi reconheceu que Paes soube utilizar de modo inteligente o graffiti a seu favor. 

As dualidades arte ou não arte, graffiti ou pixação, indica Renato, não chegam a ser 

mencionadas no Decreto. “(...) no decreto não menciona nada em relação ao o que é arte, o que 

não é arte. O que é graffiti, o que é bom (...). Você imagina, quem vai dizer quem tem sabedoria, 

conhecimento, ou quem tem a audácia de dizer o que é arte e o que não é arte?”.  

O fato do Decreto do Graffiti funcionar mais como um reforço de algo previamente 

instituído, do que como algo que estabelece novas condições, é reconhecido tanto pelo articulador 

entrevistado como por grande parte dos grafiteiros. Uma recapitulação das regras cumpre com 

uma tarefa didática de formalizar condições já conhecidas pelos grafiteiros mais experientes, e 

que por tal razão é vista com certa ironia. 

 

Ele [o prefeito] surgiu e quis abrir um diálogo com os grafiteiros e o poder público, né? 

E isso rolou só que acabou que gerou esse decreto que sabe, não agradou 100% dos 

grafiteiros. E também nem tem que agradar porque o graffiti tem essa veia livre, sacou? 

Então tipo assim, dizer "não pode pintar aqui" é quase que você tá falando, "oh, é aqui 

que deve", entendeu? Porque a origem da parada é essa. Então é muito difícil domesticar 

uma coisa que tem origem no vandalismo, na desobediência, entendeu? [Entrevista, 

Meton Joffily] 

 

A criação do Decreto do Graffiti, segundo Wark e Meton, representa uma via de mãos 

duplas a partir do diálogo entre a prefeitura e os grafiteiros. O documento é considerado 

favorável à prática em alguns pontos, mas insuficiente ou desnecessário em outros.   

 

 

                                                 

 
98 Davi Baltar, é grafiteiro nascido e residente de Niterói. Pude conhecê-lo pela internet quando soube que estava 

produzindo um caderno de retratos de pessoas que viessem a encontrá-lo pessoalmente. Considerei oportuna a ideia 

de ter o rosto desenhado por um grafiteiro local e busquei contato com Davi. No dia marcado, eu e Davi pudemos 

conversar sobre o graffiti do Rio e questões específicas ao objeto monográfico. As mensagens de crítica política 

explícita também se expressam no graffiti de Davi. Mais tarde descobriria que o desenho produzido na parede 

externa do diretório central dos estudantes da UFF é de sua autoria. O desenho aborda as lembranças obscuras da 

ditadura militar brasileira que completou 50 anos em 2014, além das problemáticas atuais referentes à violência 

policial.  
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2.4 - Constrangimentos e solicitações 

 

É consensual, o fato de que o documento pudesse ser importante para proteger os artistas 

através d e um alinhamento entre grafiteiros, companhias de limpeza e agentes policiais. 

Entretanto, a tentativa de desmitificar o graffiti como um ato de vandalismo não se concretizou 

suficientemente pela falta de divulgação do documento e o subsequente desconhecimento por 

parte da companhia de limpeza e órgãos policias, conforme reconhecem os grafiteiros e o próprio 

funcionário da prefeitura.   

Wark da Rocinha enxerga com bons olhos o esforço legal em comunicar quais os locais e 

condições para os graffitis autorizados e não autorizados. Por outro lado, compreende que a 

segurança dos grafiteiros permanece vulnerável devida falta de conhecimento acerca do 

documento por parte dos policiais e guardas municipais: 

 

[...] esse lance de ter um portal que possa falar um pouco da arte urbana, ou como a arte 

urbana possa se expressar, ou o que não pode, isso é interessante. O que eu acho que 

seria bacana se prender um pouco mais dentro desse lance do decreto, né? Esse lance do 

decreto me preocupou, porque muitas das vezes o decreto não é feito pelo próprio 

polícia. O policial muitas vezes não tem conhecimento sobre o que é esse decreto, ou o 

guarda municipal não sabe o que é o decreto. Tem amigos meus que já foram detidos 

pintando poste, pintando porta, mesmo com o decreto em mãos. Aí depois vai lá pra 

tentar esclarecer, então eu acho que… não sei. Eu acho que deveria ser mais a favor do 

grafiteiro, só isso. Eu tenho umas questões particulares que eu também não posso 

colocar esses pensamentos sem um diálogo, entendeu? Pra ter um entendimento de 

ambas as partes. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

Wark lamenta o fato de o Decreto ser mais pensado em função do “desentendimento” 

interno da prefeitura, do que nas questões pertinentes aos grafiteiros como a segurança. Ao 

identificar a presença das duas partes apresentadas como separadas (prefeitura e grafiteiros), 

Wark faz lembrar a fala de Renato Rangel referente às motivações centrais para a criação do 

Decreto quando aponta para dois grupos distintos: “Obviamente um instrumento comunitário 

para a cidade toda, mas ele funciona muito mais como um aviso para as forças públicas 

municipais”. A delimitação entre cidade e forças públicas como grupos circundados, leva a 

pensar na complexa relação público e privado refletidos na efetivação do próprio decreto como 

“instrumento comunitário”.  
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É possível imaginar que o reconhecimento do grafite como patrimônio cultural sem a 

devida preocupação em divulgá-lo tenha resultado no exercício do Estado como uma espécie de 

curador. Uma vez vigorado o caráter regulatório e de controle das mensagens, e secundarizado os 

aspectos como a preservação dos desenhos e a segurança dos grafiteiros conforme a falta de 

divulgação do Decreto. De tal modo, os grafites considerados legítimos são apenas aquelas 

produções realizadas pelos artistas associados à prefeitura. 

Segundo Meton, que na época acompanhou de perto a criação do Decreto do Graffiti, na 

prática o documento disponibilizou paredes de baixa visibilidade como as empenas cegas e 

postes, ou temporários, como os tapumes. Desse modo, argumenta o grafiteiro, os melhores 

locais para a realização dos graffitis acabaram vetados pela prefeitura. Os interesses da prefeitura 

em reconhecer o grafite como expressão cultural, a qual pode contribuir para valorizar e preservar 

espaços, soam de modo “paradoxal”, “dissonante” com proibição dos melhores locais. 

 

(...) na verdade esse decreto ele tem uma parada meio que é boa e outra que é ruim. Ele 

libera espaços e por outro lado ele diz que outros tem que ser mantidos. Então acaba que 

fica uma coisa meio assim, "você pode pintar aqui, aqui não", entendeu? E os lugares 

que tem que ser mantidos são os lugares melhores pra fazer graffiti que são as pilastras 

dos viadutos que são áreas grandes, assim, vazias e cinzas, enfim. Não acrescentam nada 

ali pro espaço. [Entrevista, Meton Joffily] 

 

Fica evidente o fato de que o caráter regulatório da prefeitura sobre o graffiti não apenas 

colaborou com um maior controle a partir das áreas autorizadas e não autorizadas, como também 

possibilitou o controle de manifestações incompatíveis com uma estética desejável à cidade pela 

prefeitura, as quais podem ser encontradas no Decreto da Carioquice: “justiça, igualdade, 

fraternidade, liberdade, mas, especialmente, temperada pela felicidade e pela alegria”. 

Outro ponto interessante são as diferenças argumentativas destacadas pelos dois 

grafiteiros, ao compreender a efetividade do decreto de modos variados. 

 

No final das contas acaba tirando mais liberdade, mas pelo menos não tem mais aquela 

coisa de você ser preso... o graffiti tá cada vez mais desmistificado na cabeça dos 

próprios policiais de que não é pra você chegar lá dando um chute pelas costas. Porque 

cara vou te dizer, a pixação sofre muito mais com isso. [Entrevista, Meton Joffily] 

O policial muitas vezes não tem conhecimento sobre o que é esse decreto, ou o guarda 

municipal não sabe o que é o decreto. Tem amigos meus que já foram detidos pintando 

poste, pintando porta, mesmo com o decreto em mãos. [...] Eu acho que deveria ser mais 

a favor do grafiteiro, só isso. Eu tenho umas questões particulares que eu também não 

posso colocar esses pensamentos sem um diálogo, entendeu? Pra ter um entendimento 

de ambas as partes. [Entrevista, Wark da Rocinha] 
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Interessa notar que os pontos considerados negativos e positivos para Wark e Meton, 

parecem refletir suas condições e trajetórias, bem como os ciclos os quais fazem parte. Enquanto 

Meton se refere a um campo o qual não pertence, o da pixação, ao supor uma melhora na 

segurança desse grupo como um aspecto positivo do decreto, Wark, advindo da pichação, negro e 

morador de favela, se mostra insatisfeito com a falta de conhecimento do decreto por parte dos 

policiais ao citar o exemplo de amigos reprimidos pela polícia. Por tais motivos parece enxergar 

com bons olhos a sinalização prévia dos locais autorizados e não autorizados para a prática do 

graffiti. 

Logo, o Decreto do Graffiti está também sujeito às problemáticas anteriores refletidas 

pelo campo de dominação cultural e simbólico da cidade. Daí que a imprecisa distinção entre 

pixação e graffiti entre os próprios grafiteiros certamente ocorrerá com o policial no momento da 

abordagem. É preciso levar em conta se o fato de os critérios utilizados pelos órgãos de segurança 

ao julgar um grafiteiro ou um pixador, não estão também sujeitos às estigmatizações sociais. 

Torna-se necessário ter em mente as questões subjacentes às relações entre condição e 

percepção, a estigmatização racial enquanto elemento mórbido no seio da cultura brasileira, 

sobretudo pela reprodução das práticas incorporadas por políticas as quais ainda não superaram 

suas dívidas, conforme imprimem sobre a população negra e pobre uma pena não apenas 

simbólica, como em casos extremos quando o corpo paga99 por uma cultura dominante presa à 

sua própria história100.  

 

                                                 

 
99 Recentemente, o assassinato da socióloga e ativista pró-direitos humanos Marielle Franco, quinta vereadora mais 

votada no Estado do Rio de Janeiro, foi transformada em um símbolo de luta contra o racismo endêmico trazendo à 

tona questionamentos referentes ao genocídio do povo negro e periférico no Estado do Rio de Janeiro, bem como o 

silêncio das autoridades frente à impunidade. 
100 As políticas de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro refletem uma série de problemáticas não 

aprofundadas ao longo deste trabalho, mas que merecem atenção por parte dos estudos políticos, sociológicos e 

antropológicos. Há uma expressa necessidade em ampliar o acesso ao ensino superior aos grupos historicamente 

marginalizados através de políticas voltadas para a permanência e formação universitária gratuita e de qualidade de 

novos estudantes como única forma possível para a real superação dos problemas sociais em voga. 
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Figura 43 - A questão do abandono dos menores de idade e a pauta racial é apresentada ao público em trabalho de 

Meton durante a exposição individual Afeto, a qual marcou despedida para a França. Fonte: rede social 

Instragram101. 
 

Segundo, Ricardo Campos: 

 
A condição social dos actores do graffiti urbano é interessante para problematizamos os 

processos de construção identitária, a fragmentação de identidades e a criatividade dos 

grupos na fabricação de modelos culturais à margem dos padrões hegemônicos. O 

graffiti é, desde as suas origens, o resultado de uma acção de subversão. Enquanto 

cultura, representa um conjunto de normas de acção, de valores, representações e 

ideologias fundados tendo por referência uma acção que é ilegal e, consequentemente, 

alvo de perseguição. As identidades colectivas e individuais forjadas neste território “à 

margem” (tempo e espaço sociais identificados como opostos à norma social dominante) 

incorporam a ruptura, dramatizam o estigma, capitalizam o desvio na elaboração de 

narrativas individuais e desígnios colectivos. (Campos 2009:146)    

 

 

Considerados os constrangimentos referidos pelos grafiteiros em torno da baixa adesão do 

decreto, apresentaram-se os seguintes aspectos. 1. A falta de conhecimento sobre o Decreto do 

Graffiti pelos agentes policiais. 2. A segurança dos grafiteiros. 3. Um desentendimento entre os 

órgãos internos da prefeitura a partir dos graffitis que devem ou não ser apagados. 

 

                                                 

 
101 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155835965743643&set=a.10152568976508643&type=3&theater> 

publicado em 09/08/18. Acesso em 21/09/18. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155835965743643&set=a.10152568976508643&type=3&theater
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Da política nacional à municipal, protestos sociais e megaeventos esportivos 

 

Os trabalhos a seguir ficaram famosos ao abordar de modo crítico os acontecimentos 

culturais e políticos brasileiros. A linguagem de contestação dos graffitis independentes contrasta 

expressivamente com a estética colorida e aprazível dos murais oficiais patrocinados pela 

prefeitura. Em 2014, para a realização da Copa do Mundo, teve lugar a continuidade da 

preparação com impacto já sentido sobre a estrutura urbana da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Graffiti em 2013denuncia remoções 

na região próxima ao Metrô Mangueira que 

ficou conhecida como a “Favela do Metrô” 

durante as reformas para a Copa do Mundo da 

FIFA. “Destruirão minha comunidade por conta 

da Copa”, “thank you, FIFA”102. Foto: S. Sergio. 

Fonte: Página virtual italiana, Dentro. 

                                                 

 
102 Disponível em: <http://www.dentroriodejaneiro.it/storie/approfondimenti/metro-mangueira-favelas-rimozioni-

coppa-del-mondo.html> Acesso em 20/09/18. 

http://www.dentroriodejaneiro.it/storie/approfondimenti/metro-mangueira-favelas-rimozioni-coppa-del-mondo.html
http://www.dentroriodejaneiro.it/storie/approfondimenti/metro-mangueira-favelas-rimozioni-coppa-del-mondo.html
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Figura 45 – Anti FIFA World Cup corruption mural Project. 

Grafite de 2014 realizado por Captain Borderline103 denuncia o 

caso de Rafael Braga. O caso trouxe à tona a perseguição 

histórica ao povo negro e pobre da cidade em meio aos protestos 

de 2013 e os preparativos para a Copa da FIFA de 2014. Fonte: 

rede social Facebook na conta de Captain Borderline.   

 
Figura 46 – Um dos graffitis mais marcantes do 

período dos megaeventos, a ilustração de Paulo 

Ito104, de 2014, alude às contradições entre os 

investimentos bilionários realizados e a 

desigualdade social brasileira. Fonte: Página 

virtual Artes sem fronteiras. 

 

 

Notório trabalho, apesar de pouco conhecido pelo seu simbolismo, “A Escada da 

Memória” é provavelmente o trabalho mais emblemático à medida que interagiu diretamente com 

os acontecimentos sociais de modo material. O monumento consistia em uma escada intacta que 

restara dos escombros de uma residência demolida no Complexo do Alemão durante as obras de 

infraestrutura do PAC.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
103 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/147570195263865/photos/pcb.775471439140401/775464385807773/?type=1&theater> 

acesso em 20/09/18.  
104 Disponível em: < https://artesemfronteiras.com/artista-paulo-ito/> Acesso em 20/09/18. 

https://www.facebook.com/147570195263865/photos/pcb.775471439140401/775464385807773/?type=1&theater


120 

 

Escada da Memória, por Mario Bands 

 
Figura 47 – Bands pinta os escombros junto ao filho.  

 
Figura 48 – A escada tornou-se um monumento alusivo 

à indiferença frente às remoções de moradias. 

  

 
Figura 49 – A “escada sem fim” concentra mensagens 

que alternam a dureza da realidade com a leveza da 

poesia105. Fonte: Biancovilli Blogspot. 

 
Figura 50 – A ressignificação dos escombros pelos 

comunitários ofereceu um novo ponto de encontro106. 

Fonte: Mario Band´s Blogspot. 

 

A “escada sem fim”, conforme escreve Adriana Facina para o blog de Band’s, se tornaria 

uma espécie de totem adotado pela comunidade, tornando-se um símbolo da indiferença do 

Estado em relação às remoções nas regiões mais afetadas pelas obras. Transformada em um 

ponto de encontro dos comunitários, o monumento seria mais tarde demolido pela prefeitura107.  

                                                 

 
105 Figuras 47, 48 e 49 disponíveis em: <http://biancovilli.blogspot.com/2014/01/graffiti-mario-bands-expoe-no-

parque-lage.html> acesso em 20/09/18. 
106 Figura 50 Disponível em: http://mariobands.blogspot.com/2013/11/a-escada-da-memoria.html acesso em 

20/09/18. 
107 A intervenção visual produzida por Mario Band’s foi exibida através de fotos em uma exposição coletiva com a 

curadoria de Anna Bella Geiger, Fernando Cocchiarale e Marcelo Campos. A mostra foi organizada na Escola do 

Parque Lage em 2014, onde o grafiteiro, assim como Wark, também foi aluno.  

http://biancovilli.blogspot.com/2014/01/graffiti-mario-bands-expoe-no-parque-lage.html
http://biancovilli.blogspot.com/2014/01/graffiti-mario-bands-expoe-no-parque-lage.html
http://mariobands.blogspot.com/2013/11/a-escada-da-memoria.html
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No ano de 2014, tem início o impacto da operação Lava Jato e as eleições gerais para 

presidentes, governadores, senadores e deputados. Umas séries de eventos políticos de grande 

impacto social decorrem em meio às investigações e punições de políticos e empresários 

nacionais a partir das ações jurídicas orquestradas por pessoas e operações apoiadas pela 

imprensa, suspeitada por parte da população. 

 

 

Figura 51 - intervenção de Kadu Ori no relógio da Central-RJ. “Nossa pátria está onde somos amados”. Fonte: Jornal 

o Dia108, 06 de fevereiro de 2016. 

 

 

Assistiu-se o pedido de impeachment de Dilma Rousseff iniciado no dia 2 de dezembro de 

2015, aceito pelo então presidente da câmara dos deputados Eduardo Cunha, e o afastamento, no 

dia 31 de agosto de 2016, da primeira mulher brasileira eleita à presidência por mais de cinquenta 

milhões de votos. Naquele mesmo mês, pouco antes do afastamento de Dilma, ocorre a abertura 

dos jogos olímpicos, onde Michel Temer figura como presidente do Brasil. 

 

                                                 

 
108 Disponível em: < https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2016-02-17/era-um-sonho-antigo-diz-jovem-

que-pichou-relogio-da-central-do-brasil.html> acesso em 20/09/18. 

https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2016-02-17/era-um-sonho-antigo-diz-jovem-que-pichou-relogio-da-central-do-brasil.html
https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2016-02-17/era-um-sonho-antigo-diz-jovem-que-pichou-relogio-da-central-do-brasil.html
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Figura 52 – Wark presenteia Dilma Rousseff com 

quadro de sua autoria durante encontro no Complexo 

Esportivo da Rocinha em 2013. Ao fundo, o ainda vice-

governador do Estado Pezão e o Prefeito Eduardo Paes. 

Fonte: Blog ctrlaltrio109.  

 

 

Figura 53 – Graffiti de Meton traz crítica política 

explícita durante o MOF 2016. Fonte: rede social 

Street Art Rio110 

 

 

Figura 54 - O novo presidente Michel Temer participa da 

abertura dos jogos olímpicos e é vaiado durante o discurso. 

Fonte: página digital Congresso em Foco111.  

 

 

Vale mencionar ainda a vitória em segundo turno de Crivella, liderança evangélica em 

outubro de 2016, quando desaloja do poder político municipal o PMDB, derrotado nas eleições. 

Nesse ano também explode a grave crise fiscal no Estado do Rio de Janeiro e o atraso continuado 

de salários de amplos setores do funcionalismo público estadual. Em 2017, é destaque na mídia 

nacional e internacional o intenso tiroteio entre facções do tráfico de drogas e a intervenção do 

Exército na favela da Rocinha, fato coincidente com a edição do Rock in Rio, ambos ocorridos 

no mês de setembro.  

                                                 

 
109 Disponível em: < http://ctrlaltrio.blogspot.com/2013/07/82.html> Acesso em: 20/09/18. 
110 Disponível em: http://streetartrio.com.br/artista/metton/compartilhado-por-meton-joffily-em-dec-11-2016-1742/ 

acesso em 15/09/17. 
111 Disponível em: < https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/temer-e-vaiado-na-cerimonia-de-abertura-

da-olimpiada/> Publicado em 06/08/18. Acesso em 20/09/18. 

http://ctrlaltrio.blogspot.com/2013/07/82.html
http://streetartrio.com.br/artista/metton/compartilhado-por-meton-joffily-em-dec-11-2016-1742/
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Figura 55 - Jornal comunica 

ocupação da favela da Rocinha 

pelo exército brasileiro. Fonte: 

página digital Conversa 

Fiada112 

  

 

 

Observa-se, ainda em novembro de 2017, a prisão de poderosos empresários e de 

parlamentares da cúpula do PMDB na ALERJ, além da prisão de dois ex-governadores.  

Em 2018, acompanha-se a intervenção militar nas favelas do Rio de Janeiro, o assassinato 

de Marielle Franco, e a prisão do ex-presidente Lula. Eventos anteriores à corrida eleitoral para 

presidentes, governadores, deputados e senadores no mesmo ano.  

 

 

Figura 56 - Meton interage com seus personagens. Fonte: página digital Bolsa da Arte113. 

  

                                                 

 
112 Publicado em 23/09/17. Disponível em: <https://www.conversaafiada.com.br/brasil/quem-compra-a-droga-da-

rocinha> acesso em 20/07/18.  
113 Disponível em: <http://www.bolsadearte.com/oparalelo/meton-joffily-street-art> acesso em: 20/09/18. 

https://www.conversaafiada.com.br/brasil/quem-compra-a-droga-da-rocinha
https://www.conversaafiada.com.br/brasil/quem-compra-a-droga-da-rocinha
http://www.bolsadearte.com/oparalelo/meton-joffily-street-art
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[...] dá pra ver justamente que a propaganda da mídia ela conscientemente dividi as 

pessoas e quer fazer essa divisão entre direita e esquerda ser uma parada Fla-Flu... e eu 

fiz até uma comparação uma vez que é a seguinte: você, o que você prefere? Olha só 

com o olho direito, olhar só com olho esquerdo, ou olhar com os dois olhos? Entendeu 

tipo, criticando que a parada, se você quer ter uma visão bifocal então não pode ficar só 

do lado social ou só do lado econômico, entendeu? Tem que ter justamente, tem que te 

dar a percepção, sacou? De que todo mundo vai tá no mesmo barco. Se você quiser 

privilegiar um lado você vai ferrar o outro, entendeu? Mas acaba ferrando todo mundo 

junto. Então tipo assim, quando que vai ter uma visão holística que vai levar em 

consideração o todo e não essa parada direita e esquerda que é completamente 

manipulada e segregadora, tipo assim... é essa a parada. Eles querem que a gente se 

mate, querem que a gente não tenha a capacidade de se unir, de fazer o que realmente 

seria melhor pra todo mundo porque vai ter que tirar um pouquinho do topo da pirâmide 

que tá a maioria da riqueza. [Entrevista, Meton Joffily] 

 

 

Figura 57 - Graffiti de Wark da Rocinha apresenta rara crítica social explícita referente à desigualdade social. Fonte: 

imagem retirada da internet114.   

 

Acho que muitos grafiteiros tem uma linguagem muito própria assim. Personagem que 

ele desenvolve e a imagem dele. Acho que são poucas as vezes que retratam mesmo uma 

parada atual num contexto ali da cidade, da política... assim, é uma manifestação social, 

cultural, mas acho que muitas vezes fica na estética e numa mensagem genérica, tipo a 

coisa do "amorifique-se", entendeu? É o bem pelo bem, mas não é tipo assim, o amor 

vencerá, ou sei lá, a desigualdade social, assim. Não tem... é difícil... Eu poderia citar 

quais artistas tocam mais, por exemplo, acho que o Acme, que é morador de favela e 

viveu muita coisa na pele assim de desigualdade social, ele coloca isso nos muros, o 

Akuma também, tipo, apesar de não tá tentando muito atualmente ele coloca os 

moradores, as vezes desenha o morador no lugar, as vezes coloca uma crítica ou da Copa 

ou da... enfim... uma coisa mais direta. Acho que é raro, é difícil, o que a gente vê mais 

são nomes, ou personagens... Pode ser um pato, sabe? Beleza. O pato até tem a ver com 

                                                 

 
114 Não foi possível voltar a localizar a figura.  
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as questões, né? Do "quem paga o pato". Mas sei lá, as vezes o personagem, é um 

personagem qualquer que não tem a menor ligação com nada entendeu? [Entrevista, 

Meton Joffily] 

 

2.5 - Margem de manobra, iniciativa e respostas criativas 

 

Com Wark da Rocinha, embora a entrevista tenha ocorrido em meio a dois 

acontecimentos políticos e culturais de grande relevância – impeachment e abertura dos jogos 

olímpicos – os argumentos se concentram nas estratégias de atuação do grafiteiro, seus 

compromissos cidadãos e ações coletivas. Críticas políticas, embora mencionadas, não encontram 

no grafite propriamente um veículo de manifestação, mas como ferramenta de transformação dos 

problemas sociais os quais convive.  

 

O momento que a gente tá vivendo atualmente é um momento muito difícil, certo? E é 

onde entra o lado do social, como grafiteiro, que a gente tem um trabalho social bacana 

aqui na comunidade, que ensina a arte do graffiti e cidadania pra molecada, pra a gente 

tentar pensar no amanhã. O nosso tempo atual a gente percebe que fica complicado, até 

porque nossas lideranças são vergonhosas de se espelhar, né? [...] Então a gente tem que 

acreditar justamente na semente. E é isso que eu busco fazer atualmente, sabe? [...] A 

Arte e a cultura tá engrenada com a juventude. Porque aí a gente vai tá plantando o 

amanhã, cara. Plantando uma semente de multiplicadores, de pessoas que querem dar 

valor a nossa cultura, a nossa origem. De querer estudar um pouco mais a nossa história. 

Essa que é a questão porque quem tá representando a gente no momento, no presente, se 

a gente fizer ter um futuro bacana, a gente vai ter que plantar agora no presente pro 

futuro poder ser legal. Porque o nosso presente tá triste e numa situação que não precisa 

ir muito longe. Basta você ligar a televisão ou abrir um jornal, ir na banca ali e comprar 

um jornal. Você abre lá e já... Posso até falar pra você que a primeira capa já é uma 

tragédia. Então tá complicado. Quanto mais o nosso país, agora nesse tempo atual, que a 

gente tá convivendo, eu que sou de comunidade posso te retratar isso. Que não tá fácil, 

né? Eu não preciso citar nomes, nem dá nomes às figuras que a gente já sabe que não tá 

fácil. Então eu acho que é mais ou menos isso. É investir no jovem pra poder ter um 

futuro legal. Então tem essa moeda agora, sabe? Eu acredito mais é no lance do futuro 

mesmo. Eu acho que o jovem é a grande esperança pra mudar isso tudo que tá 

acontecendo atualmente. [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

Quanto mais os grafiteiros se envolvem com patrocinadores e organizações sociais, 

conforme orientados por estratégias de sobrevivência, maior a ocorrência da regulamentação nos 

conteúdos e mensagens transmitidas. Sendo as margens de ações individuais dos grafiteiros, 

parcialmente conduzidas por suas condições como sujeitos frente as suas necessidades, as 

produções acabam por retratar, além das condições individuais de seus autores, o uso de 

mensagens relativas aos usos indiretamente condicionados pelo jogo de interesses mútuos ou 

variados entre grafiteiros e cidades. 
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Para além dos aspectos restritos à esfera do graffiti atual, os quais podem ajudar a pensar 

os motivos para sua maior popularização, o “cosmopolitismo genuíno” (Magnani 2013) oferece a 

dimensão  da cidade como forma e local privilegiado para a ocorrência de uma abertura estética e 

intelectual orientada por uma disposição ao contato com o outro (Ulf Hannerz, 1996, p. 103). Por 

outro lado, o aumento de instâncias mediadoras sobre uma determinada prática de manifestação, 

como no caso do graffiti carioca, se observado em paralelo aos acontecimentos temporais 

mencionados, levam a crer, em certo grau, em uma necessidade de orientar a pluralidade de 

pensamentos e compreensões expressos. Eles se dão em compasso com projetos políticos 

hegemônicos (gosto institucionalizado) à medida que são simultâneos a um intenso período 

sociológico, quando a aceitação da diversidade ocorre apenas mediante às trocas decorrentes das 

relações de poder consolidadas.  

A seguir serão destacadas três manobras realizadas pelos grafiteiros conforme o referido 

esquema analítico: 

 

1. Da escola para o curso profissionalizante/universitário; 

2. Do pixo ao graffiti/do desenho ao graffitti 

3. Continuidade da criação/opção de estudos na França 

 

 Antes, porém, torna-se indispensável apresentar a Escola de Artes Visuais do Parque Lage 

como relevante instituição artística mediadora. 

Localizada no Jardim Botânico, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage ofereceu 

cursos teóricos e práticos de artes pagos voltados, desde a fundamentação artística ao 

acompanhamento de projetos individuais ou coletivos. Financiada por órgãos públicos do Estado 

e Município do Rio de Janeiro, a instituição realizou anualmente processos de seleção com 

centenas de alunos contemplados com cursos gratuitos de fundamentação em artes. O papel 

desempenhado pela escola ao fundamentar artisticamente seus alunos pareceu condizer com uma 

demanda da cidade na busca de talentos individuais e artísticos.  

O período de maior expansão na concessão da gratuidade a novos alunos é simultâneo ao 

momento em que o Estado do Rio de Janeiro recebia grandes investimentos federais para as obras 

de infraestrutura e políticas de inclusão através da expansão do ensino público.  

A EAV proporcionou um encontro raro entre pessoas com idades, rendas, origens e 

atuações distintas. Além dos cursos, a escola organizava períodos de imersão aos alunos durante 
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as férias, saraus, recitais, shows, simpósios, mostras, através de uma programação atualizada e 

aberta ao público.  

Em 2015, por falta de recursos, a EAV sofre uma expressiva redução no número de 

contemplados com a gratuidade, quando em 2016 é ocupada por alunos em meio à primavera 

estudantil, quando milhares de escolas, institutos e universidades foram ocupadas em resposta 

aos cortes federais na educação.  

A escola sentiu financeiramente os acontecimentos políticos e locais, podendo servir 

como espelho para observação parcial das práticas macro administrativas e as subsequentes 

valorizações e desvalorizações da docência artística de acordo com períodos específicos.  

Interessa notar as mudanças decorrentes em dois momentos: um primeiro período pujante, 

contemporâneo à Copa do Mundo da FIFA – quando o espaço era bastante frequentado por 

turistas de todo mundo, com muitos murais que orgulhosamente apresentavam a pintura de 

estudantes em volta da piscina – e um segundo momento simultâneo ao impeachment de Dilma 

Rousseff e demais reviravoltas políticas, além da realização dos jogos olímpicos, quando a escola 

passa a alegar problemas orçamentários sendo ocupada por alunos em 2016.  

Outro fator é a administração conjunta do Parque pelos setores públicos e privados, 

quando o prédio se apresentava, ao mesmo tempo, enquanto escola pública de artes, salão de 

festa para casamentos da elite carioca, local para festivais culturais patrocinados pela iniciativa 

privada, Estado, prefeitura, entre outros grupos, os quais em conjunto viabilizam grandes 

acontecimentos culturais na cidade.  

Vale ressaltar que o prédio integra um conhecido circuito turístico e se destaca como 

ponto de visitação da cidade. A produção dos desenhos expostos nos murais implica em uma 

percepção local e estrangeira do imaginário cultural local.  

2.5.1 - Wark – matrícula na Escola de Artes Visuais como manobra frente aos apelos da 

política visual e aos condicionamentos da condição social  

 

A fala de Wark – “Ao mesmo tempo em que a faculdade é muito importante e necessária 

para o ser humano, acho que mais importante do que isso é você saber o que você quer” – pode 

ser pensada como justificativa para o que se denominou neste trabalho como manobra realizada 

para sua formação e profissionalização. Interessa pensar em qual medida questões referentes à 
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configuração social de Wark podem ter interferido sobre suas escolhas relativas ao “saber” e 

“querer”. 

O fato de ter uma filha, ser casado e residente de uma região afastada das universidades 

da cidade, representq alguns dos desafios de um curso de longa-duração e as incertezas as quais 

poderiam ameaçar ou adiar significativamente os objetivos mais imediatos de Wark. A exigência 

presencial diária durante os quatro anos ou mais anos de formação, se apresentam como grandes 

desafios muitas vezes inconciliáveis aos trabalhadores, pais, e moradores das regiões mais 

distantes do centro da cidade. 

Embora a formação universitária favoreça a formação profissional e humana, como Wark 

reconhece, os cursos técnicos de curta duração e com carga horária flexível, como no Parque 

Lage, parecem ter oferecido o aprendizado técnico e teórico objetivo ao que o grafiteiro vinha se 

propondo. 

Como se sabe, no Brasil o ingresso na faculdade se inicia a partir de um percurso o qual 

vai desde uma incerta escolha objetiva, investimentos em cursinhos pré-vestibulares – quando se 

busca aumentar a distância competitiva dos alunos oriundos das classes mais elevadas advindos 

de escolas particulares – passando pelos anos de formação em uma longa e árdua conciliação, 

muitas vezes não realizável, entre estudo e trabalho115 (ZAGO, 2006).  

A música, “O pequeno burguês”, de Martinho da Vila, de modo semelhantes ao relato de 

Wark também opõe “felicidade” e “faculdade” e oferece uma sátira do quadro educacional 

brasileiro. Observado como objeto de análise, o samba possibilita compreender as dificuldades 

apresentadas às classes populares116 diante do desejo em se formar no ensino superior, seja pela 

aprovação na universidade pública, ou pelos altos custos das instituições particulares.  

  

 

                                                 

 
115 Tomo como base dados apresentados no artigo “Do acesso à permanência no ensino superior: percurso de 

estudantes universitários das camadas populares”, de Nadir Zago. Embora o material tenha sido publicado em 2006, 

os dados apresentados revelam-se pertinentes por dois motivos: o primeiro, é que Wark na época estava com 

aproximadamente vinte anos, faixa etária predominante entre os vestibulandos e segundo, os desafios aos alunos de 

classes populares ingressantes permanecem atuais apesar das políticas de ampliação do acesso às universidades como 

observado no artigo supracitado de Cristina Carvalho. 
116 A experiência como aluno da Universidade Federal Fluminense permitiu o acompanhamentos das paralisações, 

participação em atos e ocupações estudantis a partir dos cortes públicos pelo governo federal na educação. Tais fatos 

levam a crer que as políticas de democratização do ensino superior foram refreadas por dinâmicas incidentes sobre o 

meio público universitário e na economia em geral.  
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O Pequeno Burguês 

Felicidade, passei no vestibular 

Mas a faculdade, é particular 

Particular, ela é particular 

 

Livros tão caros tanta taxa pra pagar 

Meu dinheiro muito raro, 

Alguém teve que emprestar 

O meu dinheiro, alguém teve que emprestar 

 

Morei no subúrbio, andei de trem atrasado 

Do trabalho ia pra aula 

Sem jantar e bem cansado 

Mas lá em casa à meia-noite 

Tinha sempre a me esperar 

Um punhado de problemas e criança pra criar... 

Para criar, só criança pra criar 

 

Mas felizmente eu consegui me formar 

Mas da minha formatura, não cheguei participar 

Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel 

Nem o diretor careca entregou o meu papel 

O meu papel, meu canudo de papel 

 

E depois de tantos anos, 

Só decepções, desenganos 

Dizem que sou um burguês muito privilegiado 

Mas burgueses são vocês 

Eu não passo de um pobre coitado 

E quem quiser ser como eu, 

Vai penar um bom bocado 

Um bom bocado! 

 

Relacionando a fala com o contexto e as políticas117 executadas durante os últimos 

mandatos petistas ao incentivar a ampliação da assistência estudantil e de vagas do ensino 

público superior, ou oferecendo bolsa e crédito para estudantes nas faculdades particulares, 

percebeu-se um crescimento na frequência dos alunos advindos das frações sociais menos 

favorecidas financeiramente. Infelizmente, porém, tal crescimento seria acompanhado de um 

aumento na taxa de evasão desses mesmos alunos (ZAGO, 2006).  

Para Grignon e Gruel (apud. Zago 2006, p. 235): “A vida dita material não impõe 

somente limites práticos à atividade estudantil; ela intervém moralmente no conjunto da vida 

intelectual [...]”. Convém pensar as escolhas individuais de Wark através de seu relato, pautadas 

                                                 

 
117 PROUNI, FIES E REUNI 
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antes por uma suposição própria, e sobre o que considera favorável no sentido de fazer o que 

gosta e o que lhe faz feliz. As disposições do grafiteiro derivadas de seus objetivos e 

interpretações, comunicam uma necessidade em ver como menos importante cânones e 

convenções artísticas consideradas legítimas ou superiores, por compreender como retóricas 

refreadoras de seus sonhos. Daí a prioridade do seu próprio “gosto” e “saber” individual.  

A realização de um curso de ensino superior, o diploma como a cristalização de capital 

cultural adquirido, sua distinção, como considerado na perspectiva de Bourdieu (1979), parece 

menos importante do que as escolhas, as quais, em última instância, são objetivas e subjetivas em 

um só tempo, sendo a “felicidade” o objetivo final. “Desde menor eu sabia o que eu queria então 

já fui mesmo nessa direção. E eu pouco me importo assim, sabe? O que as pessoas pensam ou 

acham se o que eu faço é arte. Eu faço o que me faz feliz, eu faço o que eu gosto”. 

Wark assimila desde cedo que suas escolhas devem ser norteadas não a partir do 

enfrentamento direto contra o sistema e suas estruturas culturais e históricas. Pelo contrário, 

manobra em meio a campos simbólicos estruturados em busca de sua preservação  

 

Eu acho que é importante o momento que a gente ta vivendo, é importante. Seja 

minúscula a coisa que a pessoa pode sentir, a sensação de poder acreditar em si mesma, 

sabe? Então eu venho tentando colocar a importância do valor. Que é uma coisa que eu 

percebo que tá se esfacelando, né? E é importante, é muito importante, a fé, o acreditar, 

o sonhar. O ser humano que vive sem sonho. Ele não, enfim… É complicado, eu acho 

que cada dia você tem que ter a sua meta, o seu sonho. Eu tento passar muito isso no 

meu trabalho, sabe? [Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

E há de existir relação entre os elementos discursivos acionados na fala do grafiteiro, sua 

formação e a arte que produz, quando a busca objetiva pela felicidade se apresenta como solução 

de forma anteriores às contradições sociais estruturados. Seria possível estimar que frente aos 

desafios encobertos sob “o que me faz feliz”, a arte de Wark centralize na figura de um palhaço e 

mais tarde no “Anjo”, a chance de alcançar a felicidade “independente do independente”118? 

                                                 

 
118 A frase “independente do independente” é um recurso linguístico utilizado duas vezes por Wark durante a 

entrevista para se referir à situações adversas as quais devem ser superadas. Na primeira vez que a frase aparece, 

Wark faz menção à diversidade de pensamentos religiosos e culturais que não podem se sobrepor ao respeito com as 

diferenças. “Cara eu acho que a importância está em respeitar, independente do independente, sabe? Acho que você, 

independente da sua religião, fazer a sua religião, e eu vou respeitar você. Eu tenho muitos amigos macumbeiros, eu 

tenho muitos amigos evangélicos, muitos amigos... cara, e eu acho que sempre respeitei todos eles, sabe?”. No 

segundo momento em que a frase aparece, Wark se refere ao seu entusiasmo com a realização das olimpíadas, apesar 

dos problemas sociais da cidade. “Por que não receber as olimpíadas, né? Independente do independente, a cidade 

não tem culpa”. 
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2.5.2 - Wark – do pixo ao graffiti como manobra frente ao ordenamento legal e aos apelos 

estéticos da política cultural visual   

 

Ao final dos anos 90, quando está com aproximadamente 15 anos de idade, o graffiti 

surge com todo o seu apelo estético e arrasta muitos jovens para essa prática na Zona Sul do Rio 

de Janeiro. Wark contou assim sua transição: “eu me identifiquei com o graffiti porque eu vi um 

cara fazendo um desenho com a lata de spray num evento de hip hop há 15 anos atrás”. É no final 

dos anos 90, vale repetir, quando explode o graffiti nos bairros da Zona Sul do Rio, Zona da 

cidade na qual se encontra a favela da Rocinha, onde Wark inicia, portanto, sua trajetória como 

grafiteiro. Sabia-se que as autoridades municipais passaram a incentivar o graffiti para esvaziar a 

pixação através de um agenciamento, com o apoio da mídia, o graffiti carioca para eventos 

organizados anos depois pela secretaria municipal de cultura. 

A Escola de Artes Visuais atendeu às expectativas do jovem em busca de qualidade 

estética para as suas inscrições. Expectativas também comuns aos grafiteiros, vez que para 

Jacques Rancière “hoje em dia, é no terreno estético que prossegue uma batalha ontem centrada 

nas promessas da emancipação e nas ilusões e desilusões da história” (2005, pp.11-12). 

Como pixador, Wark não teria vida longa. “A carreira do grafiteiro se inicia com a prática 

das assinaturas, ou seja, com as pixações, e em muitos casos, adquire qualidade estética através 

do engajamento em oficinas.” (VENTURA, 2009, p. 10). A interrupção das inscrições não foi 

admitida por Wark, mas foram praticamente abandonadas. O respeito ao pixo se mantém 

preservado, embora rebaixado após a descoberta do graffiti, quando se opta pela significação dos 

traços e encaminhamento das demandas da gráfica. Um desejo pessoal autoafirmativo e 

espontâneo refletidos na pixação, cessa em nome de um conhecimento técnico, gradual e 

profissionalizante, por meio da produção visual a serviço das demandas da comunidade, tanto 

para o que se refere ao trabalho da gráfica quanto no graffiti. 

Em descoberta recente através de uma antiga publicação no blog pessoal de Wark, 

desatualizado desde 2011, se revelou a existência de um “curador/marchand artístico” particular, 

na época agenciador do grafiteiro. Posteriormente descobri que Vilnelison Tavares mantem uma 

organização “filantrópica, filosófica e progressista”.  Vale mencionar o fato de a organização não 

ser mencionada em nenhum momento na fala de Wark durante a entrevista, e portanto, não se 

pode afirmar se Vilnelison ainda é seu curador, bem como impreciso o grau de influências do 
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“mago” sobre sua trajetória. O conhecimento acerca da organização mantida pelo “mago” é 

descoberta através de pesquisa via google e facebook. Todavia, desperta atenção as pretensões 

comerciais de uma espécie de líder espiritual acerca do trabalho de Wark, e as possíveis 

influências no início de sua trajetória, como visto na descrição do antigo blog: “WARK, não é 

somente mais um artista e sim, agora é um produto, um investimento, uma nova concepção de 

arte”. A compreensão de Wark enquanto um fio condutor transformador de energia em matéria, 

se assemelha a alguns dos ideais apresentados pela “Organização do Centro Energético”.  

A simultaneidade dos estudos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e a agência de 

um curador artístico, representam a ocorrência de importante mediadores, os quais permitem o 

grafiteiro ainda jovem estabelecer diálogo com novos públicos. 

Pouco a pouco, Wark se adequa às demandas profissionais refletidas em seu percurso 

conforme as novas descobertas permitem que as modalidades de arte visual sejam oferecidas 

como manobras frente ao mercado cultural e aos condicionamentos de sua condição social. 

 

Tem gente que gosta de pescar... Eu gostava de pintar. Isso foi gerando o que gerou e 

agora tá acontecendo o que tá acontecendo, e eu fui procurado por uma grande galeria 

aqui do Rio, e essa galeria até o final do ano ela vai tá responsável por todo meu 

trabalho, ai eu não vou ficar mais responsável por toda essa parte de venda por que é 

chato. Não é que seja... É legal pelo lado que você tá vendendo, tá produzindo, e tal... 

[Entrevista, Wark da Rocinha] 

 

 

Nesse sentido, é que se percebe o movimento de comercialização de suas criações como 

manobra frente aos condicionamentos da condição social e do mercado cultural. “Então eu tenho 

que comercializar pra poder pagar minhas contas, pra eu poder comprar tinta”. A permanência na 

comunidade também se apresenta como manobra para a comercialização de suas produções com 

turistas e moradores.  
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2.5.3 - Meton - do desenho ao graffiti como manobra frente aos apelos estéticos da política 

cultural visual 

 

Meton referiu que passou a pintar com os amigos na Zona Sul do Rio, onde vivem 

intelectuais e jornalistas sensíveis à estética do graffiti. Como uma espécie de onda ou moda, tal 

fenômeno também alcançou Meton no Leblon onde residia por volta de seus quinze anos. 

A pouca familiaridade com a lata de spray e as ruas pôde ser contornada através das 

técnicas adquiridas em desenhos, quando Meton se sente confortável para expressar suas 

inquietações diante de problemáticas sociais, as quais encontram consonância maior com os 

valores próprios do graffiti, se comparado com as instituições tradicionais escolares. 

A destinação dos recursos públicos ou privados para a realização de desenho animado, 

como visto através do trabalho artístico de Meton, estaria sujeito a uma variedade de atores e 

motivações de ordem política, econômica e cultural. Nesse sentido, se comparado a produção de 

um longa-metragem, o graffiti se destaca como manobra pela adoção de um meio privilegiado 

para contornar os mediadores culturais de mercado ou do Estado, seja por seu baixo custo ou pela 

facilidade em ser realizado e visualizado. A dificuldade em atrair recursos para o filme em 

animação, segundo Meton, condiz com o fato de o gênero animado ser geralmente utilizado para 

comédias familiares e infantis. Ele disse: “Seria uma animação para adultos que fala de um tema 

social com uma estética meio graffiti, meio underground... então é uma parada muito difícil”.  

A crítica social abordada no longa “Tá Ligado no Movimento”, somados ao grande apelo 

dos recursos audiovisuais dominados por Meton, não condiz com uma política cultural 

estabelecida. “[...] graffiti me permite ter um diálogo direto com o público, não preciso ficar 

passando por editais e por enfim, processos super complicados pra conseguir chegar ao meu 

público”.  

Essa percepção encontra amparo em autores: 

 
O graffiti, nessa conjuntura, cumpre seu objetivo de limitar, em um determinado espaço 

da rua, sua marca, com a propriedade de aparecer ao público sem ser propriedade de 

alguém, despreocupado de análises formais de linguagem, saindo da ideia de 

pertencimento e polidez. O graffiti pertence à cidade, aos transeuntes que a admiram ou 

não, sendo respeitado seu espaço de existir, não sofrendo, em sua maioria, interferências 

de outros grafiteiros, de acordo com as regras que estes estabelecem entre os grupos. 

(Possa e Blauth 2013:59) 
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Não parece razoável considerar a transição do graffiti para vídeos como uma manobra 

propriamente dita frente aos constrangimentos culturais, mas antes como “disposições duráveis” 

tais como formação escolar refletidas no movimento da trajetória artística e profissional. 

O movimento da escola para o curso universitário ocorre como manobra em direção aos 

incentivos culturais, prêmios artísticos. Através da formação superior na PUC, Meton obteve 

incentivos e prêmios para a continuidade de sua trajetória artística. O filme Ratos de Rua chegou 

a receber quatro prêmios: um deles foi o de 1º Lugar no Animarte (PUC-RJ) em 2003. 

Outro movimento se refere à busca de patrocínio e incentivos como manobra em face do 

mercado cultural. Como mencionado anteriormente, é de se sublinhar que em 2008 Meton enviou 

projeto ao Ministério da Cultura e conseguiu incentivo para produzir a bíblia dos personagens. 

 

2.5.4 - Meton: aperfeiçoamento na França como manobra frente à inexistência de incentivos 

culturais e à conjuntura política local 

 

Importa destacar a falta de interesse das agências brasileiras, de fomento artístico e 

cultural119, em promover o desenvolvimento de um rico material produzido por Meton, o qual 

poderia de forma criativa promover o debate em torno de problemáticas sociais e urbanas, 

recorrentes nas grandes cidades brasileiras como: desigualdade social, consumo e tráfico de 

drogas, criminalização e genocídio da juventude, sobretudo negra e periférica, entre outras.  

O graffiti de protesto contra Temer (ver fig. 10 e 54) na 10º edição do Meeting of Favela, 

passou despercebido para os leitores de um grande jornal, cujo enfoque foi o de mostrar a “Fama 

Mundial com Festa Democrática” (três meses após o denominado golpe parlamentar) e a 

“Participação dos Moradores” da Vila Operária no Meeting of Favela. 

 

                                                 

 
119 Acontecimento simbólico próximo ao período em que essas linhas são redigidas e o presente texto finalizado, o 

incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro escancara o total descompromisso das agendas governamentais em 

promover fomento à identidade nacional através das instituições voltadas para cultura e educação. Sobretudo, a partir 

do congelamento nos investimentos públicos defendidos pelo governo presidido por Michel Temer. 
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Figura 58 – Matéria de divulgação do festival, MOF, encerra com foto que contrasta com o ambiente descontraído e 

festivo do evento. Fonte: portal O Globo120. Publicado em 18/12/16. 

 

 

Figura 59 - Banda de fanfarra anima a décima edição do Meeting of Favela 2016. Fonte: acervo 

pessoal. 
 

É plausível admitir que o ambiente político já se tornara desinteressante para Meton 

quando se considera a eleição de Crivela em outubro de 2016. Um candidato notadamente 

conservador se identificaria com políticas culturais sentidas, segundo apontamentos em relato, 

como hostis para Meton, mas decisivas para uma espécie de asilo cultural na França. 

 

                                                 

 
120 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/meeting-of-favela-graffiti-que-transforma-perspectivas-20653454> 

acesso em 20/09/18. 



136 

 

Constaram nesses tópicos, alguns exemplos ilustrativos para se pensar as principais ideias 

de Elias e as relações entre os conceitos de configuração e interdependência dos indivíduos, 

submetidos a contextos singulares que incidem sobre suas trajetórias individuais e artísticas. 

Nos importou pensar a trajetória artística de Wark e Meton, além das experiências 

profissionais e cotidianas adquiridas a partir da estipulação de possíveis configurações assumidas 

pelos grafiteiros envoltos por teias de interdependência, conforme a perspectiva elisiana. No 

entanto, também se considerou os aspectos referentes a uma perspectiva a qual, reitera a 

importância do conceito de classe social – como na perspectiva de Bourdieu – de modo não 

dilemático. Ou seja, dos sujeitos frente aos fatores condizentes a suas condições econômicas e 

como também culturais.  

Refletidas nas lutas travadas em meio ao campo de dominação simbólica a paisagem 

urbana se apresenta como expressão visual das relações de poder, e o graffiti como unidade de 

análise para a compreensão de tais fenômenos geralmente furtivos à apreensão cultural do meio 

urbano marcada por sua própria efemeridade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa analisou a trajetória de dois grafiteiros cariocas com idades semelhantes, 

oriundos de camadas sociais diferentes. Através da valorização de suas falas buscou-se 

compreender, considerados os impactos de macroacontecimentos culturais e políticos, como duas 

trajetórias distintas desenrolaram-se em paralelo a contextos de cidade comum sob condições 

socioculturais específicas denominadas configurações.  

As principais descobertas desse trabalho residem:  

1. Imagem: na potencialidade analítica de elementos visuais, no caso o grafite, sobre o 

espaço urbano como documentos capazes de elucidar dinâmicas sociais e formas de organização 

da paisagem de difícil apreensão devido à complexidade e dinamismo próprios da cidade em 

meio a grandes acontecimentos sociais, culturais e políticos. 

2. Grafiteiros: trajetórias de vidas individuais como produtos da interação entre contextos 

sociais, culturais e políticos.  

3. Cidade: a partir da relação entre 1 e 2, imagem e grafiteiros, a identificação de 

mediações no que se inscreve sobre a paisagem conforme se desnudam as relações de 

interdependência entre elementos pertinentes ao meio urbano, seu campo simbólico partilhado e 

em disputa permanente. 

 Passo inicial do exame analítico, a emissão do Decreto do Grafite em fevereiro de 2014 

permitiu dimensionar preocupações do aparelho do Estado com manifestações em pixações e 

graffitis no período que antecede a Copa do Mundo da Fifa, o aniversário de 450 anos da cidade 

do Rio de Janeiro e, finalmente, os Jogos Olímpicos em 2016. Outros dois decretos, Artista de 

Rua e Carioquice, também apontam para uma atenção maior da prefeitura com a imagem do Rio 

de Janeiro a ser transmitida ao Mundo durante o período dos megaeventos (Vital da Cunha 2016; 

2018). Constam ainda no ano de 2013, uma evidente preocupação em disciplinar as expressivas 

manifestações sociais em meio aos leilões do pré-sal e a Copa das Confederações (evento-teste 

para a Copa do Mundo).  

Os desafios colocados aos governadores e organizadores em dirigir a paisagem urbana em 

meio à eclosão dos grandes acontecimentos culturais e políticos permitiram observar, 

parcialmente através do graffiti, tradicionalmente marginalizado, modos de controle sobre o que 

viria se manifestar visualmente sobre a cidade. Refletidas as estratégias de mediação sobre o 
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grafite, desnudaram-se as dinâmicas culturais próprias de uma cidade idealizada a ser transmitida 

ao Brasil e ao mundo. Acrescentou-se o papel da cidade do Rio de Janeiro como polo imagético e 

histórico de construção, importação e exportação de imaginário nacional brasileiro (Schwarcz 

2014) também reconhecido em um dos artigos do Decreto da Carioquice, emitido pela prefeitura: 

“sobre este lugar repousou por muito tempo a benção e o fardo de simbolizar a nação brasileira”.  

Considerou-se a trajetória e produções dos dois artistas sem a pretensão de apresentá-los 

como representativos do conjunto dos grafiteiros. Antes, são jovens de idades semelhantes, 

habitantes da mesma cidade do Rio de Janeiro, mas com origem social, configuração familiar e 

formação escolar distintas: o primeiro a ser apresentado, Meton, é branco, nascido em 84, 

morador do “asfalto”, crescido no Leblon e morador em Ipanema, bairro de classe média alta; 

Wark é negro, nascido em 85, morador do morro, cresce e reside na favela da Rocinha.  

Em momentos aproximados no tempo, se interessaram pelo graffiti a partir do contato 

com outros artistas: ambos realizaram produções conhecidas, autorizadas e apagadas na cidade.  

Foi descrito o desenvolvimento artístico de cada um, buscado inicialmente na Lan House 

e em cursos profissionalizantes específicos como no Parque Lage (Wark) ou em aulas 

particulares de desenho e graduação em design na PUC-RJ (Meton). Considerou-se a assimilação 

cultural dos meios tecnológicos e digitais fomentados por políticas de governo, em paralelo aos 

processos de formação específicos na trajetória dos sujeitos.  A internet se apresentou como 

elemento profissionalizante por fornecer referências visuais e informações além das circuladas 

pelos meios de comunicação tradicional à época, sobretudo para Wark, ao oferecer novas 

linguagens e oportunidades comercialmente aproveitadas pelos dois grafiteiros.  

É desse período que se buscou o primeiro trabalho: emprego um em uma gráfica (Wark) e 

o outro, estágio em uma agência de design (Meton). Ambos referem o trabalho como necessidade 

de autonomia, vez que Wark era um jovem pobre da Rocinha; Meton, jovem de classe média alta, 

por sua vez sentia sua estabilidade econômica ameaçada por uma possível despedida repentina do 

pai.  

Foi possível identificar dispositivos institucionais de mediação da paisagem urbana como 

unidade sensivelmente partilhada, as quais incidem de forma singular sobre os interlocutores 

conforme a disposição de capitais culturais e econômicos adquiridos. 

Observou-se como se deu ou não a influência familiar para cada um, quando surgiu o 

interesse inicial pelo desenho (Meton) e o segundo pelo pixo (Wark). Desde logo se reconheceu a 
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influência artística da avó e estética da genitora na arte de Meton. A influência da família não 

apareceu da mesma forma como um motivador prático para a iniciação da carreira do grafiteiro 

Wark. Por outro lado, o elemento familiar e origem territorial, se minifesta de modo marcante 

como temática em seus desenhos ao longo de toda a trajetória.  

As vocações artísticas são as mesmas, mas as motivações são diferentes: em Meton, cujos 

primeiros estímulos são obtidos em casa junto à família, prevalece o desejo em questionar as 

contradições sociais de sua cidade; em Wark existe a motivação pelo desejo em afirmar sua 

identidade social e familiar. Habitante de uma região privilegiada da cidade, Meton alude às 

contradições sociais. Quanto aos personagens, os Anjos se notabilizaram na arte de Wark. Zinho e 

Ratones, nas criações de Meton. Se encontrou inclinações distintas nos “anjos” e no “menino de 

rua”: a primeira mais voltada para a temática amorificada, nos termos de VITAL (2014), 

digamos; a segunda, mais voltada para a crítica política explicita.  

O aspecto valorativo dos trabalhos derivou do contraste entre temáticas predominantes e 

realidades singulares. Daí que Meton se diferenciou não apenas pelo talento, mas também como 

cidadão consciente e solidário ao abordar temáticas como contradições sociais. Wark despontou 

em território geralmente assimilado como hostil, valorizada a esperança e alegria através de uma 

estética colorida e criativa. Os dois artistas apresentam a suas comunidades mensagens que 

remetem a um ideal melhor de cidade de modo a desconstruir os paradigmas respectivos de seus 

locais de origem. Nesse sentido, o graffiti se apresentou como um veículo de aproximação ou 

reparação do que se encontrou dado de forma distante ou ausente de suas realidades. Como se 

uma demanda sensível por parte da população de cada meio fosse atendida por mensagens 

visuais. 

Com menos espaços nos ciclos tradicionais da formação escolar, as inquietações e 

questionamentos de Meton tornaram-se inspiração. As ruas e as contradições sociais da cidade 

são a temática principal em seu trabalho. Wark, advindo da periferia, encontra acesso e aceitação 

em meios restritos em um movimento de reconhecimento e superação. A sucessão das manobras 

individuais, conforme sucedidas por práticas racionais ou incorporadas junto ao plano cotidiano, 

refletiram iniciativas conforme as margens de ação, interesses subjetivos e objetivos refletidos na 

produção dos grafiteiros. Suas atuações, portanto, não comunicaram apenas sobre eles, como 

também sobre a cidade e sua cultura visual (Campos 2012). 
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A possibilidade de trânsito por meios muitas vezes inacessíveis ocorreu através do graffiti 

como meio de acesso e diálogo: a cidade para além dos estigmas culturalmente conformadores de 

um meio altamente estratificado. Wark e Meton deslocam-se por campos culturais, geográficos e 

econômicos da cidade conhecendo-a melhor através de acessos pouco explorados por sujeitos 

respectivos de seus meios nativos.  

Tais movimentos se devem à potencialidade do grafite como veículo de trânsito simbólico 

e mobilidade social conforme solicitações ou demandas culturais. Meton passa a dialogar com 

um púbico diversificado através de uma linguagem artística à margem da formação tradicional: o 

grafite nas ruas. E Wark foi pela iniciação artística às margens progressivamente trabalhada 

através de uma formação culturalmente legitimada quando “habilitado” a estabelecer diálogo com 

a sociedade: da pixação aos graffitis. Nesse sentido, o grafite funcionou como polo gravitacional 

ao entrecruzar trajetórias e realidades distintas. 

A crítica política explícita de forma predominante nas artes de Meton transitaram entre 

suas margens de ação. Identificaram-se duas formas distintas de atuação do grafiteiro. Uma que 

visa mais o retorno financeiro; e a outra, de manifestação individual na busca de diálogo com 

perfis variados. Ambas são profissionais, porém a primeira é mais voltada ao circuito 

publicitário, na qual Meton atendeu demandas específicas de produção para marcas comerciais 

através de murais e vídeos sob encomenda. Nessa categoria, a crítica política raramente se 

expressou. Já as produções autorais gozam de maior liberdade por não estarem vinculadas ao que 

no meio publicitário denomina-se briefing (objetivos básicos de uma peça ou campanha) ou 

target (público-alvo), mas às expressões individuais e subjetivas do grafiteiro em interação com o 

público variado. Assim, Zinho e Ratones dificilmente são trabalhados nos circuitos comerciais 

pois abordam temáticas pouco condizentes aos valores de marcas, sobretudo em um contexto 

festivo e turístico de cidade. 

Em Wark, tal distinção é menos aparente. Os Anjos, personagem principal, podem ser 

vistos em produções independentes pelos muros da cidade como também em produtos sob 

encomendas como roupas, adereços, quadros e cenografias para grandes empresas. Os Anjos, 

como afirma Wark, “estão voando por aí”. Podem estar acompanhados de uma crítica política 

explícita, menos frequente, como no quadro “Apocalipse”, ou identificados com um olhar 

positivado da cidade com alusões ao otimismo, fé e esperança. Ou seja, Wark necessita balancear 

os temas apresentados em seu único portfólio, diferente de Meton que dispõe de canais mais 
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diversos. Por outro lado, o conteúdo amorificado dos desenhos mobilizados por Wark, por não 

trazer a crítica política explícita, torna-se menos transgressores e, talvez, até some aos projetos de 

cidade idealizada por um prefeito declaradamente religioso e conservador. 

Wark e Meton transmitem de forma subjacente à relação entre suas trajetórias e produções 

uma mensagem de que “é possível”. No entanto, elas podem ser apreendidas de diferentes 

maneiras de acordo com as configurações dos meios de exposição, atores e funções dos que dela 

se apropriam. A relação entre realidades sociais e produções artísticas predominantemente 

mediadas por fatores específicos, se mostrou útil à organização simbólica e imaginária cultural de 

uma dada sociedade, território ou povo.  

É válido perceber os diferentes circuitos e formas pelas quais a grande imprensa mobiliza 

os dois artistas. Mereceu destaque como achado o fato de Wark da Rocinha ter seus Anjos 

aprovados pelos produtores de cultura pop da cidade e Meton, por seu lado, encontrar dificuldade 

em financiar seu longa-metragem de animação com temática de crítica política. 

Pudemos lembrar do grafite independente realizado por Meton apagado pela prefeitura, 

em que se apresenta o personagem Zinho destruindo um Rio de Janeiro transformado em 

embalagens (figura 18) e compará-lo com os elementos visuais mobilizados semanas depois para 

mural no entorno do novo aquário (figura 19) em parceria com a prefeitura. Ambas as produções 

são críticas ao consumismo e seus desdobramentos. No entanto, a presença do corpo negro de 

Zinho agigantado sobre a cidade, ao remeter às críticas sociais como a desigualdade e racismo, 

provavelmente se apresentaram de modo conflituoso ao convite da prefeitura em adornar os 

entornos do novo empreendimento turístico. A pauta ecológica, mais genérica frente às 

problemáticas estruturais de responsabilidade do Estado, se ofereceu como um contorno ao 

mobilizar elementos gráficos mais abrangentes como a poluição marinha. A diferença presente 

nas produções independentes comparadas com os grafites encomendados pôde ser lida como 

processos de filtragem, onde a atuação do grafiteiro é negociada junto a seus patrocinadores. 

Quando o grafite produzido por Wark junto a uma conhecida marca esportiva (figura 38) 

recebe as intervenções de um pichador anônimo, fato esse repercutido pela imprensa local até à 

substituição do mural, revela-se a presença de um leque de atores capazes de intervir sobre a 

paisagem cultural urbana, não exclusivamente condicionada às instâncias oficiais, quando o 

morador comum e a imprensa se vê convocada a interagir.    
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Ficou assim sugerida uma perspectiva não reducionista, antes dinâmica e dialética, onde 

as contradições se apresentam e se influenciam mutuamente como resultantes da pluralidade do 

meio urbano, seus graus de interpendência e configurações socialmente distribuídas. 

Curiosamente, o trunfo dos gestores urbanos em ter os grafiteiros como parceiros residiu 

justamente na tentativa de assimilar essa pluralidade cultural mediante o controle de seus graus 

de expressão, conteúdo e exposição.  

Daí os interesses em torno da regulamentação de uma prática de baixo custo, alta 

visibilidade e originalmente subversiva, regulamentada justamente no momento em que a cidade 

se torna palco de narrativas disputadas em meio aos grandes investimentos financeiros, obras de 

infraestrutura e acontecimentos simultâneos à reocupação das ruas como reflexo das mudanças 

ocorridas em nível político-nacional, quando intervenções anônimas multiplicavam-se pela 

cidade auto proclamada maravilhosa. E nada pode ser mais favorável a grandes projetos urbanos 

do que a tentativa de controle das práticas de expressão com o calibre do grafite em meio a um 

período de grandes apostas para grafiteiros, pesquisadores, gestores e empresários. 

A passagem dos grandes eventos como as Olimpíadas e Copa do Mundo, bem como o 

Decreto do Grafite e sua tentativa de regulamentação são igualmente paradoxais para Wark e 

Meton. As razões derivam do entusiasmo em participar oficialmente da história da cidade de 

forma marcante, no sentido também literal do termo “marcar”, contrastadas com a frustração a 

partir da falta de transparência de investimentos bilionários e a ausência dos legados sociais 

prometidos. 

Os argumentos revelaram perspectivas distintas em relação ao Decreto do Grafite. Meton 

supõe que a regulamentação possa ter colaborado com a maior segurança dos grafiteiros, uma vez 

que para os policiais o artista passa a ser menos vistos como vândalos. Wark, por sua vez, 

entende que o Decreto não possibilitou uma maior segurança para os praticantes devido à falta de 

conhecimento em torno do documento pelos órgãos de segurança. A constatação de Wark – 

frente à suposição de Meton – revela um conhecimento de causa do morador negro da periferia 

historicamente mais exposto às abordagens policias. É também significativo que para Meton o 

fato de a prefeitura definir os locais autorizados e não autorizados para o grafite seja uma 

contradição; para Wark a medida foi interessante por evitar constrangimentos.  

As perspectivas distintas, relativas às realidades sociais, raciais e econômicas, apontam 

para os desafios de um Estado em reconhecer todos como iguais, quando estigmas referentes à 
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cor e à renda reproduzidos por esse próprio Estado dificilmente são revistas. Logo, a 

regulamentação do grafite por parte da prefeitura torna-se contraditória pelas mesmas razões. 

As trajetórias apresentadas estão repletas de apontamentos práticos de um controle 

pretendido por decretos legais ou condicionamentos culturais. As manobras realizadas pelos 

grafiteiros ilustram as constantes negociações e adequações entre o subjetivo dos produtores 

conforme constrangimentos e solicitações: manobras as quais todos estão sujeitos. Numa 

perspectiva expandida, elas podem ser pensadas em relação aos processos de adaptação dos 

profissionais de diversas áreas para além das artísticas ao oferecerem de modo ilustrativo 

alternativas criativas frente aos ordenamentos de mercado conciliados com demandas pessoais, 

objetivas e subjetivas. Através desse olhar o grafiteiro é, a um só tempo, o artista e uma 

caricatura do trabalhador em sua capacidade de se reinventar diante das problemáticas sociais, 

estigmas culturais e acontecimentos de grande impacto no cotidiano urbano.  

A apresentação das trajetórias de Wark e Meton nesse trabalho tem, como marco final 

simbólico, o encerramento do período dos megaeventos e o impeachment de Dilma Rousseff, ou 

golpe político-parlamentar. O encontro de trajetórias singulares dos grafiteiros, coroados pela 

produção de grafites no contexto olímpico, representa com entusiasmo a aceitação das diferenças 

de uma cidade estratificada. Contrastam, porém, com os acontecimentos frustrantes posteriores, 

quando se inicia a intervenção militar nas periferias cariocas, entre elas a Rocinha, e a falta de 

fomento à cultura nacional escancarada após o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro.  

Após o encerramento dos jogos olímpicos, multiplicaram-se os problemas de ordem 

social, uma latente crise de representatividade e de segurança pública em todo o Estado do Rio de 

Janeiro. Contexto no qual implicou um maior afastamento dos grafiteiros do público carioca, 

especialmente quando Wark passa a trabalhar quase que exclusivamente para marcas comerciais 

e Meton opta por um período de estudos em Paris, visando à conclusão de seu longa-metragem 

com temática de crítica política, “Tá Ligado no Movimento”, em oposição ao ideal de cidade 

buscado pela último governo eleito.  

A análise bourdieusiana sugeriu a compreensão da trajetória de modo a que práticas 

estruturantes e estruturadas possibilitam aos sujeitos uma dimensão passiva de assimilação, mas 

ao mesmo tempo ativa e de adequação, conforme ações individualmente realizadas. 

De modo comparativo ao que Bourdieu se referiu como distinções, ou à assimilação a 

partir da relação entre capitais culturais e simbólicos acumulados, a perspectiva apresentada por 
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Norbert Elias prioriza o aspecto referente à configuração dos sujeitos de acordo com suas 

relações inevitáveis de interpendência. Fica sugerida a disposição dos indivíduos em meio a uma 

grande teia tomada como conformadora ao que Ranciére denotaria como a capacidade do sujeito 

político à medida que “ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem 

tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis do 

tempo”. 

A cidade aparentemente democrática não necessita mais recorrer à censura. Ela sutilmente 

controla suas manifestações através de um “poder suave” apoiado por relações interdependentes 

entre atores sociais conforme sua disposição de capitais específicos, podendo inclusive favorecer 

o ocultamento de práticas autoritárias e arbitrárias como a remoção de moradias, o genocídio do 

povo negro carioca e demais ações próprias de uma política de exclusão. 

Importa considerar como fenômenos de causa e consequência a ocorrência de dois fatos 

históricos: de um lado o protagonismo do território carioca no ideário e imaginário do povo 

brasileiro, o qual historicamente convive com altos índices de segregação social e, do outro, a 

presença de atores extremamente hábeis em mediar práticas de produção imagética na cidade do 

Rio de Janeiro. 

Lançar um olhar sobre escolhas individualmente assumidas frente às políticas culturais do 

meio urbano, permitiu compreender condicionamentos da hierarquização social para além de sua 

materialidade econômica. De forma paralela, observou-se a ocorrência de processos que 

emprestam significados de modo a assimilar ou questionar realidades simbolicamente 

estruturadas. 

Tudo o que venha a se manifestar visualmente sobre a cidade torna-se passivo de análise à 

medida que produz agência sobre seu significado nunca sendo, portanto, totalmente espontâneo, 

conforme variam os graus de exposição e durabilidade das inscrições em paralelo a seus 

conteúdos/contextos de produção.  

Conclui-se que as possibilidades subjetivas da cidade passam pelas disposições 

individuais e coletivas dos que produzem desenhos, e pela disposição dos encarregados em 

mediar tais representações, estejam elas nos muros ou no imaginário social: a imagem, para além 

da tinta, como representação simbólica é também negociada através do grafite, das relações e 

práticas estruturadas, mas que também agenciam processos simbolicamente estruturantes.   
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Ponto Urbe: USP, nº 15, ano 2014. p. 1-21. 

 

VITAL DA CUNHA, Christina. Religion and the Artification of Graffiti in the Olympic 

City: A Look at the Walls of Rio de Janeiro. StreetNotes. v. 25, p. 44-60, 2016. 

 

VITAL DA CUNHA, Christina. Religião e criminalidade: traficantes e evangélicos entre os anos 

1980 e 2000 nas favelas cariocas. Relig. soc., Rio de Janeiro, v. 34, n. 1, p. 61-93, jun de 

2014. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

85872014000100004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:  04 de set. 2018. 

 

VITAL DA CUNHA, Christina. Arte, amor e inconformismo na cidade: uma análise do amor 

como linguagem política em grafites cariocas. Revista Horizontes Antropológicos, Porto 

Alegre. Prelo, 2018.    

 

ZAGO, Nadir. Do acesso à permanência no ensino superior: percursos de estudantes 

universitários de camadas populares. Rev. Bras. Educ.[online]. 2006, vol.11, n.32, pp.226-

237. ISSN 1413-2478.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782006000200003. 

 

WACQUANT, L. Esclarecer o Habitus. Sociologia: Revista da Faculdade de Letras do Porto, 

v. 14 (2004). 

 

WEBER, Max. Economia e Sociedade. 4.ed. Brasília: UnB, 2000 [1921]. v.1 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://lattes.cnpq.br/6488014689662028
http://lattes.cnpq.br/6488014689662028
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=ZAGO,+NADIR
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782006000200003


151 

 

ANEXOS 

Anexo I - Decrto do Artista de Rua 

 

O Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro nos termos do art. 79, § 7º, da Lei Orgânica do 

Município do Rio de Janeiro, de 5 de abril de 1990, não exercida a disposição do § 5º do artigo acima, 

promulga a Lei nº 5.429, de 5 de junho de 2012, oriunda do Projeto de Lei nº 931, de 2011, de autoria do 

Senhor Vereador Reimont. 

 

 

LEI Nº 5.429, DE 5 DE JUNHO DE 2012 

 

Dispõe sobre a apresentação de Artistas de Rua nos logradouros públicos do Município do Rio de 

Janeiro. 

 

Art. 1º As manifestações culturais de Artistas de Rua no espaço público aberto, tais como praças 

anfiteatros, largos, boulevards, independem de prévia autorização dos órgãos públicos municipais, desde 

que observados, os seguintes requisitos: 

 

I - sejam gratuitas para os espectadores, permitidas doações espontâneas; 

 

II - permitam a livre fluência do trânsito; 

 

III - permitam a passagem e circulação de pedestres, bem como o acesso a instalações públicas ou 

privadas;  

 

IV - prescindam de palco ou de qualquer outra estrutura de prévia instalação no local; 

 

V - utilizem fonte de energia para alimentação de som com potência máxima de trinta kVAs;  

 

VI - tenham duração máxima de até quatro horas e estejam concluídas até às vinte e duas horas; e,  

 

VII - não tenham patrocínio privado que as caracterize como um evento de marketing, salvo projetos 

apoiados por leis municipal, estadual ou federal de incentivo à cultura.  

 

§ 1º Para os fins desta Lei, bastará ao responsável pela manifestação informar à Região Administrativa 

sobre o dia e hora de sua realização, a fim de compatibilizar o compartilhamento de espaço, se for o caso, 

com outra atividade da mesma natureza no mesmo dia e local.  

 

§ 2º As atividades desenvolvidas com base nesta Lei não implicam em isenção de taxas, emolumentos, 

tributos e impostos quanto aos patrocínios públicos diretos ou a eventuais pagamentos recebidos pelos 

realizadores, efetuados através de leis de incentivo fiscal. 
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Art. 2º Compreendem-se como atividades culturais de Artistas de Rua, dentre outras, o teatro, a dança, a 

capoeira, o circo, a música, o folclore, a literatura e a poesia.  

 

Parágrafo único. Durante a atividade ou evento, fica permitida a comercialização de bens culturais 

duráveis, como CDs, DVDs, livros, quadros e peças artesanais, observadas as normas que regem a 

matéria. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 5 de junho de 2012 

 

Vereador JORGE FELIPPE 

Presidente 
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Anexo II - Decreto de Graffiti 

 

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: "PIXAÇÃO É CRIME. PROIBIDA A VENDA A MENORES DE 18 ANOS"; 

  

        CONSIDERANDO que o mesmo Artigo destaca que a pena para pixar 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 pixação; 

  

        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; 

  

        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 
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#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. 

  

        § 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 antipixação 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 
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Anexo III - Decreto da Carioquice 

DECRETO RIO Nº 39797      DE 1º DE MARÇO DE 2015. 

 

Declara a “condição carioca”, a “carioquice”, como 

Bem Cultural Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro. 

  

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

legislação em vigor, e  

 

CONSIDERANDO a efeméride da celebração dos 450 anos de fundação da Cidade do Rio de Janeiro;  

 

CONSIDERANDO que o Rio de Janeiro foi uma ideia de lugar antes de ser uma cidade, tendo sido esta 

denominação escrita pela primeira vez em um mapa, feito por Gaspar de Lemos, navegante português, ao 

descobrir a Baía de Guanabara, em 1º de Janeiro de 1502;  

 

CONSIDERANDO que o nome “carioca” quer dizer, em língua nativa tupi, “casa do homem branco”, e 

que indicava as construções feitas pelo colonizador português ao longo de um rio, também vindo a ser 

denominado Rio Carioca, mas que a construção da identidade local é fruto da miscigenação de diferentes 

povos e culturas;  

 

CONSIDERANDO que neste lugar, a Cidade do Rio de Janeiro, surgiu uma civilização buscando inventar 

novos hábitos, costumes, saberes, técnicas, crenças e valores, inspirada pela relação rara e harmônica entre 

natureza e ocupação humana, e que sobre este lugar repousou por muito tempo a benção e o fardo de 

simbolizar a nação brasileira;  

 

CONSIDERANDO a luta histórica por afirmação desta sociedade neste território, buscando valores de 

justiça, igualdade, fraternidade, liberdade, mas, especialmente, temperada pela felicidade e pela alegria;  

 

CONSIDERANDO que a condição carioca é um estado mental, espiritual, corpóreo, gestual e linguístico, 

antes de ser apenas o gentílico dos que nascem no Município do Rio de Janeiro, permitindo que qualquer 

pessoa converta-se em carioca, se assim o desejar;  

 

CONSIDERANDO o reconhecimento da Paisagem Cultural do Rio de Janeiro como Patrimônio Cultural 

da Humanidade pela UNESCO, e que nesta paisagem natural inseriu-se uma cultura singular, 

representativa de valores locais e universais;  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Fica declarada a “condição carioca”, a “carioquice”, como Bem Cultural passível de registro como 

Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro.  

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Rio de Janeiro, 1º de março de 2015 - 451º da Fundação da Cidade.  

 

EDUARDO PAES  

 

D. O RIO 02.03.2015 

 

 


