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EPÍGRAFE

“na rua

           sem resistir

      me chamam

            torno a existir”

 Paulo Leminski



RESUMO

O  presente  trabalho  aborda  as  contradições  no  que  concerne  a
mercadorização da arte urbana, mais especificamente na forma de grafite e seus
desdobramentos que o levam da ilegalidade ao reconhecimento e, por fim, o seu
comércio.  Pensando  na  transposição  à  crítica  artística  das  ruas  por  meio  da
massificação das imagens e produtos que a reproduzem, o objetivo deste trabalho
está na compreensão da contra-apropriação a partir do artista britânico Banksy e o
mercado do grafite a partir do “parque de diversão” criado pelo mesmo na Inglaterra,
o Dismaland, um trocadilho com “sombrio” (“dismal”) e Disneyland, o famoso parque
norte-americano. Este trabalho tenta esmiuçar este percurso a partir  da trajetória
deste  mesmo  artista  pensando  em  uma  possível  contradição  de  sua  crítica  ao
sistema  capitalista  até  sua  venda.  Com base  em imagens  e  colocações,  busco
analisar  a  medida  que  deve  se  pensar  num  esvaziamento  da  crítica,  pela
reapropriação do mercado ou numa exacerbação das mesmas,  na  construção e
enorme difusão de suas imagens, imaginários e críticas. Para este estudo, dediquei-
me em tentar compreender o contexto no qual se emprega esta interpretação e a
produção  deste  cenário  que  se  aplica  à  arte  urbana  a  partir  de  dinâmicas  já
reconhecidas em nosso capital econômico.

Palavras-chave:  Arte  urbana,  mercadorização,  grafite,  capitalismo,  contra-
apropriação.



ABSTRACT

This paper addresses the contradictions regarding the commodification of
urban art, specifically in the form of graffiti and its consequences that lead illegality
recognition and, finally, their marketing. Thinking in implementing the critical art of the
streets  through  the  massification  of  images  and  products  that  reproduce,  the
objective of this work is to understand the counter-appropriation from the British artist
Banksy and the graffiti market from the "amusement park" created by the same in
England, the Dismaland, a pun on "dark" (  "dismal") and Disneyland, the famous
North American theme park. This work tries to scrutinize this route from the trajectory
of this same artist thinking of a possible contradiction in his criticism of the capitalist
system until its sale. Based on images and settings, I try to analyze as they should
think of emptying the criticism, the reappropriation of the market or an exacerbation
of the same in construction and the massive dissemination of their images, imaginary
and criticism. For this study, I dedicated myself trying to understand the context in
which it is used this interpretation and the production of this scenario that applies to
urban art from dynamic already recognized in our economic capital.

Keywords: Urban art, marketting, graffiti, capitalism, counter-appropriation.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como finalidade compreender as contradições nas obras

do  grafiteiro  Banksy  e  seu  “parque  de  diversões”,  fundado  recentemente  na

Inglaterra,  o  Dismaland.  Observando a  trajetória  deste  mesmo artista  de  grafite,

verificou-se uma possível incoerência na comercialização de suas obras que, em

sua  grande  maioria,  criticam  o  sistema  capitalista.  No  intuito  de  alcançar  uma

constatação desta hipótese, que se firma na contradição do discurso proferido nas

obras de Banksy,  procurei  estabelecer  este estudo na compreensão do que é o

grafite,  suas determinações,  causas e o processo de produção,  reconhecimento,

aceitação e, por fim, mercadorização a partir da comercialização desta arte onde se

sucedeu o maior trabalho do artista Banksy até hoje: a Dismaland.

Trata-se  de  uma  investigação  que  mantém  forte  diálogo  com  questões

desenvolvidas na sociologia, especialmente em sociologia da arte, manifestadas no

campo  econômico  e  artístico  e  em  como  o  grande  estímulo  às  forças  de

individualização  vem  se  relacionando  com  a  chamada  arte  urbana  (street  art),

tradicionalmente  associada  ao  que  há  de  mais  público  no  repertório  de  obras

artísticas.

Primeiramente,  tento esclarecer  brevemente o campo da arte  através de

uma abordagem histórica que orienta qualificações e determinações. Observando

sua função social, procuro identificar como ocorre a produção de subcampos dentro

da arte e suas significações em como ela se compatibiliza em diferentes grupos

sociais a partir de reconhecimento, linguagem e exclusões. Visto isso, delineei este

trabalho no subcampo da arte compreendido como arte urbana.

Analisando sobre a articulação e movimentação da arte urbana quando ela

se  insere  ao  mercado  e,  desta  maneira,  se  começa  em  um  processo  de

comercialização, proponho uma reflexão sobre o contraste de sua crítica original ao

chegar às galerias de arte famosas.

Tendo Banksy e a concepção deste  parque como objetos deste trabalho

penso também em que medida a denominada contra-apropriação, que seria quando

o próprio artista se apropria mercadologicamente de sua arte, de tais obras como

mercadorias  não  difundem  ainda  mais  suas  críticas,  não  alcançam

impremeditadamente muito mais que o espaço da rua.
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Considerando  essas  apropriações,  reapropriações,  e  também

ressignificações  das  manifestações  artísticas  urbanas,  sugiro,  através  de  uma

análise sociológica, uma abordagem sobre esses questionamentos com o propósito

de  reconhecer,  ou  não,  este  cenário  mercadológico  na  arte  urbana  como  uma

contradição.
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2 COOPERAÇÕES,  CONVENÇÕES  E  DETERMINAÇÕES:  A  HISTÓRIA  DO
GRAFITE

A rua  é  um espaço  em constante  movimento,  ou  melhor,  em constante

mutação. Não somente pela movimentação e pela intervenção das pessoas, mas

também pela mudança dos usos desse espaço. A história apresenta possibilidades

de  adaptações,  as  quais  modificam  as  estruturas  fixas,  tranformando  os  usos

através dos tempos e dos governos.

É  na  rua  que  encontramos  uma  forma  de  expressão  crescente  e

controversa.  grafites,  pichações,  stickers,  colagens,  são  alguns  poucos  métodos

utilizados no que convencionou chamar  intervenções urbanas.  Com um de seus

começos reconhecidos nas lutas contra governos, ditaduras e rivais de modo geral,

as intervenções urbanas transformaram-se em uma colorida inovação de espaços

públicos, sem perder a sua origem tradicional, na qual se contrasta com o moderno.

Popularizada na décadas de 60 e 70 nos Estados Unidos da América, o

grafite obteve cada vez mais técnica para chegar aos dias atuais com o nascimento

de  um  subcampo  na  arte,  deste  modo,  reconhecido  como  Arte  Urbana.  Sua

propagação  acontece  a  partir  do  processo  de  homogeneização  cultural  (Anjos,

2005), alcançando, desta maneira, o conceito de hibridismo:

Finalmente, o termo hibridismo, tomado emprestado do campo da biologia,
tem  sido  largamente  empregado  para  apreender  o  que  resulta  da
proximidade entre formações culturais distintas. Ao contrário dos conceitos
de aculturação ou de mestiçagem, hibridismo sugere a impossibilidade da
completa fusão entre componentes diferentes de uma relação, ainda que
em situações de coexistência longa e próxima. (ANJOS, 2005, p. 28)

Esta arte construiu uma história, um estilo próprio e uma ligação única com o seu

público  a  partir  de  traços  e  uma  estética  inovadora  no  campo  da  arte  com  a

utilização  de  tintas  em  forma  de  jatos  de  spray  em  variadas  cores.  Tendo  por

princípio a proposta de um debate sobre algum tema (político, etc.) ou simplesmente

pela beleza estética, o ato de grafitar possui traços bem peculiares que definem o

seu reconhecimento, como:

1. Escritos em paredes (este remete a pré-história onde os homens

faziam nelas registros de pinturas rupestres);

2. Geralmente acontece de forma anônima a partir de uma alcunha;

3. Grande  parte  deles  é  por  motivação  política,  crítica  a  sistemas
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predominantes  na  sociedade.  Outros  têm  como  motivações

simplesmente a estética.

A palavra  grafite é um produto do latim que remete à ideia de expressão

gráfica.  Na arte  contemporânea,  o  grafite  é  realizado a partir  de  tintas  spray.  O

reconhecimento à obra realizada no campo da arte está relacionado à proporção

que ela atinge, podendo ser considerada um patrimônio, bem como um crime. De

acordo com Gitahy (1999), o grafite está em seu terceiro processo de técnica da

história das pinturas murais. 

O  primeiro  foi  a  pintura  rupestre,  que  consistia  em  manifestações  em

cavernas.  Os  materiais  utilizados  eram  terras,  sucos  de  plantas  e  animais

fossilizados misturados com água e gordura de animais. Ainda segundo o autor, é

impossível dissociar as necessidades humanas da liberdade de expressão. Esta era

uma maneira de se comunicar, de deixarem suas marcas. 

O  segundo  tipo,  ou  técnica,  eram  os  murais  na  antiguidade.  Esses

constituiam-se em representações, em túmulos de faraós, de narração dos fatos.

Era uma misto entre imagem e escritos nas paredes. De acordo com Gitahy (1999),

essas expressões artísticas foram utilizadas desde o Oriente Médio, passando pela

Índia, pela China e por todos os povos do Mediterrâneo. Ela se popularizou. 

Por  último,  e  atual,  é  o  muralismo  contemporâneo  que  se  estabeleceu

primordiamente  no  século  XX,  por  pintores  mexicanos  que  decoravam  edifícios

públicos. Um dos grandes nomes deste início da terceira técnica é o Diego Rivera,

que viria a ser marido de Frida Kahlo, e que teve influências de pintores famosos,

como Picasso e Salvador Dalí, por exemplo.

Percebe-se, portanto, que a origem do grafite, que se aloca atualmente no

muralismo contemporâneo, se principiou na arte.

Sendo  parte  da  cultura  Hip  Hop1 onde  teve  como seu  início  sendo  nos

bairros mais marginalizados de Nova York, o grafite é uma maneira da população

excluída, como os afro-americanos que muito foi vítima de racismo, pronunciar, se

expressar, através dos poros da cidade, das paredes, prédios, dos trens, estações e

túneis. Partindo da necessidade de se comunicar com quem não está disposto a

ouvir, da necessidade de mostrar criticamente abusos sofridos ao longo de uma vida

1 É um movimento artístico proveniente da cultura afro-americana que carrega seu significado nas
músicas e na dança.
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por parte da população negra e pobre, este tipo de arte se apropriou de um espaço a

partir de uma comunicação não verbal. É uma manifestação visual decorrente da

necessidade pela visibilidade através da introdução deste campo que se insere na

arte  urbana.  A difusão  do  grafite  se  deu  em  meio  à  apropriação  dos  espaços

públicos com o objetivo, também, de ser uma arte acessível em todos os âmbitos

sociais. Sendo capaz, desta maneira, de ser reconhecida como arte, além de seu

engajamento político-social.

Tendo seu reconhecimento nos bairros do Bronx2 em Nova York onde tags3

eram utilizadas para marcar o nome de um writer4 nos anos 60 a partir de alcunhas

ou  abreviações,  o  grafite  começou  a  se  popularizar  quando  um  dos  writers,

denominado Taki 1835 começou a deixar sua marca em prédios altos e em trens.

Taki 183 foi vanguardista e subversivo em seu tempo. Revolucionário, em Nova York

ele contrariou uma ordem já  legitimada instaurando uma nova categoria  na arte

urbana, o grafite. Rapidamente surgiram seguidores de sua, agora, arte e da mesma

maneira difundiu-se pelo mundo, seja  para demarcar  um território como também

uma forma de discordância com a sociedade.

O graffiti nasceu nos bairros pobres onde as gangs proliferavam e lutavam
entre si para demarcar o espaço. Como forma de mostrar aos inimigos a
sua “marca” num determinado local, pintavam símbolos e nomes de código
nas paredes de prédios de forma a reclamar um território. Os adolescentes
de então perceberam a extensão daquela identidade pública. Esta prática foi
apropriada por jovens que pintavam os seus símbolos – as suas alcunhas
de rua – de forma a criarem uma identidade pública, somente reconhecida
por alguns mas vista por muitos. A expansão do graffiti e da sua primeira
forma,  o  tag,  surgiu  através  da  busca  por  uma  fama  popular,  por  um
sentimento de sublevação face a uma massa incaracterizável dos bairros.
Então,  inspirados  pela  fama  que  um  nome  na  parede  podia  alcançar,
começaram a escrever a sua alcunha (nunca o nome verdadeiro) por todo o
lado. Escreviam-no para os seus inimigos, para toda a gente. (MOTA, 2009,
p.15)

Com  o  alcance  da  mídia,  as  diversas  técnicas  de  pinturas  em  muros

tornaram-se  rapidamente  reconhecidas  no  meio  cultural.  A partir  da  ramificação

desta  arte  fez-se  perceber  que  o  campo  instaurado  já  estaria  hierarquizado.  A

transgressão de uma ordem fora sido, disruptivamente, modelada e canalizada para

o mercado. A disputa por um espaço construiu um novo cenário na cena da arte

urbana.

2 Bairros em Nova York onde se predomina habitantes de baixa renda e marginalizados socialmente.
3 Ver Siglas e Expressões em anexo ao final do texto.
4 Ver Siglas e Expressões em anexo ao final do texto.
5 Reconhecido como o pioneiro na arte do grafite contemporâneo.
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Considerando  o  grafite  como  ação  coletiva  Becker  (1976),  os

comportamentos não podem ser explicados como sendo exclusivamente individuais.

Eles são frutos, primeiramente, sociais, formados no meio comum. Relacionando as

ações coletivas para com o mundo da arte, depreende-se que as redes de contatos

interpessoais contribuem para a realização da arte. Sendo formada por uma rede de

colaboradores  que  agregam  sabedorias  individuais  ao  coletivo,  uma  linguagem

comum se faz necessária para que a arte possa ser interpretada com eficiência e

que, simples signos, já sejam captados por toda a rede de colaboradores.

Essas redes são compostas por fornecedores, galerias, público e mídia. O

artista, embora seja importante, é somente mais um elemento desta rede, sem o

qual ele nada o seria. A cooperação determina a arte como categoria e define o seu

valor. Seria, portanto, na qualidade das interações e interpretações coletivas que as

ações  coletivas  são  justificadas.  As  convenções  estão  situadas  na  subjetividade

individual e no acesso que o sujeito tem à arte. Esta última proposição coordena as

ações coletivas. 

É na linguagem que a referência  se  objetiva.  A comunicação através de

signos comuns a um determinado contexto social gera um sistema que se coloca na

sociedade através de códigos. É todo e qualquer sinal de reconhecimento de um

conjunto  de  pessoas  e  é  através  desses  códigos  que  a  arte  é  identificada.  Ela

precisa ser comum a um determinado grupo social – e se estratifica na determinação

que a linguagem oferece e a quem a linguagem abrange. Podemos compreender a

partir daí que o que interpretamos como belo está atrelado a realidade vivida e só

entende a arte a quem ela foi remetida (Hume, 1973). Portanto a linguagem da arte

é exclusiva, no sentido de ser excludente, a partir de estratificações já determinadas

na linguagem, uma vez que ela só alcança quem a compreende.
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Figura  1: Obra representando hedonismo e corrupção no Museu de Arte Contemporânea de

Bolzano.

Fonte: BBC Brasil, 2015.

Como consequência de uma não assimilação por parte de interlocutores,

observa-se ainda, embora em meio a um mundo cada vez mais homogêneo, um

distanciamento de quem, por infortúnio, não conseguiu dialogar com tais símbolos.

Recentemente, em outubro de 2015, uma faxineira na Itália confundiu obras

de arte com lixo e, por este motivo, realizou uma limpeza no lugar em que a mesma

estava instalada. A obra em questão, denominada “Onde vamos dançar esta noite”,

exibida no Museu de Arte Contemporânea de Bolzano, tratava-se de uma instalação

de bitucas de cigarro e garrafas vazias com intenção de representar o hedonismo e
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corrupção  política  vividas  na  década  de  1980  na  Itália.  A confusão  da  faxineira

representa o afastamento na concepção do que é arte para as pessoas a partir de

uma linguagem não compreendida por não terem acesso a uma realidade global

Figura 2: Instalação após a limpeza acidental pela faxineira do Museu de Arte Contemporânea

de Bolzano.

Fonte: BBC Brasil, 2015.

Como caso análogo, em recente visita ao “Hotel da Loucura”6 localizado no

bairro de Engenho de Dentro no município do Rio de Janeiro no antigo Hospital Dom

Pedro II,  atual  Instituto  Municipal  Nise da Silveira,  o complexo que abriga vários

prédios, um deles está sendo utilizado para abrigar intervenções artísticas no intuito

de reinventar aquele espaço uma vez interpretado como dor, tristeza e loucura. O

local  promove  atividades  que  propõem  uma  maior  interação  entre  os  internos

refletindo sobre a loucura e recebe também eventos de entidades ligadas ao campo
6 O Hotel da Loucura está situado em uma enfermaria que faz parte do complexo Instituto Municipal
Nise da Silveira onde o núcleo de cultura, ciência e saúde decidiu criar um espaço de convivência e
criação onde hospedam artistas, pesquisadores e cientistas para trabalharem em prol de uma saúde
mental mais democrática e dialógica, permitindo a manifestação do outro a partir da criatividade como
manifestação criadora de saúde.
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artístico no Rio  de Janeiro  na luta  antimanicomial.  As paredes dos andares dos

prédios  foram  completamente  tomadas  por  todo  tipo  de  grafite,  estêncil,  tags.

Grande parte das intervenções foram feitas por visitantes, uma vez que o lugar tem

espaço  para  acomodá-los  durante  eventos  de  longa  duração,  por  isso  Hotel  da

Loucura, e pessoas ligadas ao movimento artístico. Entretanto, apesar da proposta

inovadora em o tema delicado, que é a saúde mental, uma dificuldade talvez não

imaginada pelos seus idealizadores seja na compreensão das intervenções por um

público  que  está  ali  para  outras  finalidades,  como  trabalhar  na  manutenção  do

espaço físico daquele local como instituição e não necessariamente em intervenções

artísticas. Em minha visita no Hotel da Loucura pude constatar que a compreensão

dos  grafites  e  escritos  nas  paredes  do  hotel  nem  sempre  são  entendidas  pela

proposta transmitida. Um em especial me chamou atenção, no qual dizia: “vende-se

carne negra – telefone 190”. Este último fazia referência aos escritos nas paredes,

principalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro, no qual são propagandas do

comércio da carne de rã no estado do RJ. Já o “telefone 190” remete ao telefone da

polícia, sendo, desta maneira, uma crítica ao sistema penitenciário onde a maioria

dos presos são negros, como também a música “A carne” de Elza Soares7, no qual

diz: “A carne mais barata do mercado é a carne negra/ que vai de graça para o

presídio,  e  para  debaixo  do  plástico/  que  vai  de  graça  pro  subemprego  e  pros

hospitais psiquiátricos.” 

 Através  de  uma  visita  guiada,  um  dos  funcionários  comentou  sobre  a

necessidade de apagar alguns grafites por gerarem polêmicas uma vez que nem

todos que frequentavam aquele lugar compreendiam o real sentido deles estarem

ali, de existirem. O grafite na forma de estêncil, em questão, supunha que os negros

estavam à  disposição  para  comércio,  remetendo,  desta  maneira,  ao  período  da

escravidão no Brasil. Porém, o que seria uma comparação crítica ao período vivido

nos dias de hoje, mostra a distinção ocorrida entre quem compreende a arte e quem

não  a  compreende.  O  debate  acontece  em para  quem ela  é  realizada,  mesmo

quando a crítica é na defesa de quem não entende. 

7 Cantora e compositora brasileira de samba, bossa-nova e MPB.
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Figura 3: Grafite semelhante ao visto no Hotel da Loucura

Fonte: site8

Portanto,  a  linguagem  é  substancial  para  uma  maior  aproximação,  ou

afastamento, de um grupo social. Tendo as interações desfocadas9 como referência

de uma comunicação não verbal, compreende-se, então, este tipo de diálogo como

um consentimento, uma vez que os signos são previamente reconhecidos por todos

os atores. Essas interações partem de um contexto sócio-cultural, pois é nele que o

reconhecimento se manifesta e a linguagem se articula com os atores.

Contrariamente a uma ideia relativamente generalizada, a focalização na
cognição  não  implica  uma  perspectiva  das  mentes  como  entidades
descontextualizadas;  dito  mais  concretamente,  a  focalização  na
conceptualização e noutras bases cognitivas da linguagem não implica a
exclusão  nem  a  secundarização  dos  factores  interaccionais,  sociais  e
culturais,  não  implica  uma  perspectiva  descontextualizada  da  estrutura
linguística.  Bem pelo  contrário.  As mentes individuais  não são entidades
autónomas, mas corporizadas-encarnadas e altamente interactivas com o

8Disponível em <pinterest.com/martadallolio>, acessado em: 14-02-2015.
9 Ver Goffman, 2010. Sobre este conceito, o autor discorre sobre a interação desfocada ser uma
linguagem  produzida  pelo  corpo.  Parte  de  uma  comunicação  não  verbal  na  qual  os  sinais  já,
reconhecidos  anteriormente,  são  fundamenteis  para  este  tipo  de  interação.  A  transmissão  de
informação ocorre através de um diálogo previamente compreendido pelos atores a partir da não
verbalização. São sinais e entendimentos em comum.
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seu  meio;  e  é  através  desta  interacção  e  acomodação  mútua  que  a
cognição  e  a  linguagem surgem,  se  desenvolvem e  se  estruturam.  Não
existe,  pois,  propriamente  linguagem  humana  independentemente  do
contexto sócio-cultural.” (SILVA, 2004, s.p.).

Desta  maneira  esse  sistema,  no  qual  incluem  signos,  parte  de  uma

subjetividade coletiva e ela é determinante na estratificação social em suas relações

de poder, uma vez que ela orienta e qualifica para o seu reconhecimento. Somente

quem  tem  capacidade  de  interpretá-la  é  quem  foi  inserido  previamente  neste

contexto  consegue  captar  a  linguagem  utilizada.  De  acordo  com  Merleau-Ponty

(1991) o campo das significações picturais existe desde que surgiu o homem no

mundo, desde os primeiros desenhos nas paredes das cavernas, estabeleceu-se

uma  comunicação  a  partir  do  que  estava  implícito.  Ainda  segundo  o  autor,  no

exercício de nosso corpo e sentidos, na medida em que nos inserimos no mundo,

compreendemos o movimento cultural  à  medida,  também, que nos inserimos na

história. Constata-se, consequentemente, que nossa subjetividade está atrelada à

nossa  experiência  no  mundo,  em  nosso  meio.  Só  é  possível  captar  signos  na

medida em que somos introduzidos a um determinado contexto social. Portanto, a

dicotomização  social  ocorre  na  mesma  constância  em  que  os  sujeitos  opostos

socialmente, por sua vez, se encontram.

Destarte,  as  convenções  seriam  oriundas  do  imaginário  popular,  sendo  a

experiência  em  processos  artísticos  vital  para  a  realização  dessa  consciência

coletiva.  Observa-se,  por  conseguinte,  que  o  grafite  pertence  a  uma  rede  de

colaboradores para o seu reconhecimento como arte.

Analisando essas redes até o reconhecimento, percebe-se o momento exato

em que ela, após ganhar destaque em seu próprio meio na cultura do movimento hip

hop, é reconhecida agora pela mídia através de matéria veiculada no jornal The New

York Times citando pela primeira vez esta arte por meio do artista Taki 183 em 21 de

julho de 1971 (figura 5). Esta data foi crucial para o nascimento deste campo na arte.

Contudo,  assim como Bourdieu  (1992)  frisa  em sua  determinação  de  campo,  é

plausível ponderar as estruturas que orientam a arte urbana em sua legitimação.
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Figura 4: Tag do artista Taki 183

Fonte:Site 10

Figura 5: Matéria do jornal The New York Times citando pela primeira vez uma tag

Fonte: Site11.

10Disponível em < https://uutz.files.wordpress.com/2011/07/img00376-20110723-1323.jpg>, acesso 29
de fevereiro de 2016.
11Disponível em:  < http://s3.observador.pt/wp-content/uploads/2015/12/takitimes.jpg>, acesso em: 29
de fevereiro de 2016
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Assim sendo, a partir do conceito de campo, Bourdieu se debruça em tentar

esclarecer  determinações  num  espaço  estruturado  de  posições  e  tomadas  de

posições  (WACQUANT,  2005).  Inserido  no  microcosmo  artístico  dentro  do  polo

dominado no campo do poder esse é, por conseguinte, o lugar onde se trava uma

batalha  contínua  entre  dois  princípios  opostos  de  hierarquização:  um  critério

autônomo (“arte  pela arte”)  e um critério  heterônomo, que favorece aqueles que

predominam  no  campo  econômica  e  politicamente  (“arte  burguesa”).  Embora

Bourdieu  não  explicite  a  arte  do  grafite,  podemos  considerar  o  grafite  estando

incorporado a este jogo de poder,  dominação e subordinação do campo da arte.

Reconhecida  estabelecida,  a  arte  do  grafite se  configuraria  num  diálogo  onde

critérios  são pactuados para  ditar  o  que  configura  e  o  que não  configura  como

grafite.

O campo artístico age como um prisma que filtra e refracta forças externas,
de  acordo  com  a  sua  própria  lógica  e  estrutura.  Quanto  maior  for  a
autonomia do campo artístico e a sua capacidade para excluir factores e
critérios  de  avaliação  externa,  tanto  mais  exigente  será  o  trabalho  de
sublimação que ele requer dos seus membros e mais a sua história será
cumulativa  e  portanto  capaz  de  transmutar  interesses  mundanos  em
motivos e actos auto-referencialmente estéticos. A originalidade artística é
conseguida  não  por  um  dom  carismático  do  artista  mas  através  desta
“transcendência  de  instituição”  colectiva,  tornada  possível  pelos
mecanismos sociais do campo. (BOURDIEU, 1992, p.375-380)

De  acordo  com  Becker  (1976)  as  convenções,  provenientes  das  ações

coletivas,  impõem  fortes  restrições  ao  artista,  muito  embora  elas  não  sejam

completamente imutáveis. Elas têm estéticas próprias. Ao confluir a ação coletiva em

Becker e a noção de campo artístico em Bourdieu com arte urbana, compreende-se

que o grafite, já reconhecido, quando inserido na lógica de campo, transforma-se em

um produto e a sua qualidade é substancial para o seu reconhecimento.

 É sabido que a noção de Campo artístico em Bourdieu é orientada por uma

estrutura própria onde a competição pela legitimidade artística é o grande motor,

porém, percebe-se também que estas estruturas estão inseridas em convenções

sociais  onde,  de  acordo  com  Becker  (1976),  as  convenções  imporiam  fortes

restrições  ao  artista.  Sendo  interdependentes,  até  uma pequena  mudança exige

uma mudança em uma estrutura já consolidada. Existe todo um sistema ao qual a

arte  está  submissa,  sendo  este  sistema  o  suporte  para  a  arte  ser  aprovada.

Compreende-se a categorização da arte urbana como um subcampo da arte com

subordinação  às  convenções  sociais  desde  os  agentes  até  as  instituições  que
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permeiam o campo da arte. A arte urbana faria parte de uma estrutura de poder

onde a busca pela aceitabilidade se faz necessária a qualquer preço. 

No que concerne à lógica do mercado, este cenário  aparece ainda mais

evidente, uma vez que quem determina o sentido deste jogo de poder, é o capital.

Portanto, a qualidade também está enquadrada não mais no potencial do agente ou

instituição, mas sim na valorização de um campo macro que está acima dele.

Elias (1994), ao fazer a trajetória de vida do artista Mozart12 em  “Mozart,

sociologia  de  um  gênio” percebe  uma  dificuldade  na  subordinação  do  artista  à

sociedade da corte e sua relutância ao tentar em se constituir  neste meio, como

Elias define em burguês outsider a serviço da corte ao tentar estabelecer a estrutura

de conflito  de padrões entre a corte e os grupos burgueses.  Mozart  fazia parte,

claramente, de um exemplo em uma convenção social equivocada, no qual ela não

compreenderia quem estava externo a um determinado sistema. Em vista disso, o

processo  criativo  inserido  em  uma  dimensão  individual  inexiste  no  espaço

independente. Ou seja, insubordinado ao sistema, no caso de Mozart à sociedade

da corte, o artista fatalmente desorienta a sua carreira. Os desejos individuais não

tem espaço dentro de convenções preestabelecidas uma vez que Mozart produziu

vontades  e  a  sociedade  não  estava  disponível  para  artistas  autônomos.

Tragicamente,  ainda  que  com  muito  talento,  habilidade  e  virtude  no  campo  da

música, ele estava condenado à sua própria insubordinação.

Na história do grafite, a reprodução das convenções no campo artístico em

subordinação e jogos de poder se refletem na medida em que a notoriedade alcança

o ciberespaço, o mundo virtual da internet. Muito embora num universo distinto ao

vivido por Mozart no século XVIII, o grafite está também incorporado a uma estrutura

renovada de subordinação. A autenticação de qualidade do grafite se concebe a

partir  da reprodução de imagens em tons de críticas  a sistemas dominantes  na

sociedade,  como  bem  o  caso  de  Banksy13,  como  exemplo,  obteve  seu

reconhecimento a partir de identificações entre indivíduos sobre a realidade vivida,

como a imposição de um padrão estético urbano nos muros e, do outro lado, um não

contentamento com uma regularidade, o que se aproxima mais de subversividade.

Ao contrariar a ordem já prescrita, Banksy inovou ao se apropriar de uma parede
12 Wolfgang Amadeus Mozart foi um habilidoso musicista do século XVIII,  nascido no Império de
Habsburgo, hoje Áustria, Mozart consagrou-se a ponto de ser considerado um gênio.
13 Artista de rua britânico reconhecido por seus trabalhos em estêncil  nas ruas de Londres onde
veremos mais a frente deste trabalho sua trajetória.
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com pinturas  rupestres,  remetendo,  desta  maneira,  às  primeiras  impressões  em

paredes,  como  se  alguém  estivesse  apagando  o  grafite,  apagando  a  história,

apagando a arte. A reflexão que se faz é sobre a legitimidade de uma quanto à

outra.

Figura 6: Banksy 01

Fonte: Site14

PICHAÇÃO X GRAFITE

O grafite é considerado o mais antigo registro gráfico do ser humano. Desde
os  tempos  mais  remotos,  o  homem  já  se  comunicava  através  de  uma
produção artística registrada nas paredes das cavernas, onde apareceram
as pinturas rupestres, bem como de outras formas de comunicação escrita.
Historiadores  documentam seu  retorno  em outros  espaços e tempos da
Antiguidade, como na Grécia e em Pompéia.  Em nossos tempos, temos
como registro oficial o aparecimento do grafite em Paris, em maio de 1968,
a partir do movimento de opressão política que resultou em rebeliões nas
ruas. Com sua extrema liberdade de expressão e de registro, pronuncia-se
de forma democrática e descomprometida com qualquer limitação espacial
ou  ideológica.  Evidencia-se  com  marcas,  logotipos,  rabiscos,  ícones  e
símbolos, que separados ou reunidos, compõem determinadas significações
que se dispersam e se agrupam, formando grandes painéis que registram
nomes,  sobrenomes,  palavras de ordem, de amor e  humor,  mensagens,
letras,  imagens,  poemas e  provérbios,  entre  outros,  configurando-se  em

14Disponível em: < http://midiaeducacao.com.br/?p=4985>, acesso em: 14 de março de 2016.
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segmentos sociais que podem vir  a ser lidos por todos.  Num tumulto de
registros simbólicos e icônicos, vão pegando carona nos diferentes espaços
urbanos, percorrendo a cidade e fazendo história. (CRUZ, 2008, p. 96)

É sabido que a interpretação sobre as técnicas, tanto da pichação como do

grafite, embora nos dias atuais menos, são, por vezes, confusas. Com propósitos

diferentes, a aceitação e negação de uma dentro da arte urbana é controversa. De

acordo com Gitahy (1999) apesar de ambos terem como origem a transgressão,

uma contracultura, a pichação constitui-se em escritos e o grafite deriva-se das artes

plásticas,  com  desenhos  pintados  em  paredes.  Chegada  à  forma  de  spray  em

aerosol,  após a segunda guerra mundial  este tipo de técnica proporcionou maior

liberdade nos movimentos e também maior velocidade.

Considerada uma intervenção, a pichação consiste em mensagens deixadas

através de palavras em muros onde se orientam pela demarcação de territórios. O

objetivo é de deixar a marca de um writer através de sua assinatura. Muitas vezes

mais valorizado ainda pela altura, esta técnica se expressa em diálogos escritos em

muros, trens etc. Seu reconhecimento se deu através de protestos principalmente

depois do maio de 1968 na França, onde estudantes contestaram sistemas através

dos muros. A pichação costuma ocorrer na parte da noite, uma vez que subversiva,

ela  viola  regras  na  sociedade,  considerada  ainda  vandalismo  e  poluição  visual.

Ainda de acordo com Gitahy (1999) a atividade se popularizou a tal ponto de deixar

de ser exclusivamente utilizada em linguagem de protestos.

O grafite, por sua vez, alcançou o espaço que começou com a pichação.

Transgressora,  porém,  considerada  arte  por  se  utilizar  de  formas  e  desenhos

consideráveis, a arte do grafite transpassou o vandalismo e entrou numa estética

incorporada  à  cidade.  Os  poros  dos  muros  transpiram  críticas  socialmente

plausíveis. O agora considerado qualitativamente belo avança a atributos estéticos e

conquista dialogicamente uma comunicação com o social. Ainda que subversivo, a

arte do grafite obteve apoio popular de tal modo que atingiu a sua própria crítica:

sistemas  hegemônicos.  Cooptado  e  transportado  a  esferas  inimagináveis

anteriormente, o grafite entrou na lógica do mercado e transgrediu uma estrutura

estipulada  neste  meio.  Estabeleceu-se,  portanto,  uma  dicotomia  nos  tipos  de

técnicas e pretensões em intervenções urbanas.

O processo de autonomia gerado a partir da exposição e transgressão tanto

da pichação, bem como do grafite, propõem uma reflexão não só sobre a arte, mas



30

sobre a necessidade dela ser exposta nos poros da cdade. Acessível, a linguagem

engajada  tolera  desde  a  crítica  à  própria  arte,  como  o  acesso  ao  mercado,  a

liberdade  individual  na  comunicação  para  com  a  sociedade.  Disponível  e

comunicativa,  encarna  bem  vários  atores  sociais  e,  por  este  motivo,  se  mostra

interessante  a  investigação  do  mercado  da  arte  urbana,  especialmente  na

Dismaland com o Banksy, como veremos detalhadamente no capítulo a seguir.
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3 CONTRA-APROPRIAÇÃO MERCADOLÓGICA: O MERCADO DE BANKSY E
A DISMALAND

O Museu, transformando tentativas em 'obras', torna possível uma história
da  pintura.  Mas  talvez  seja  essencial  aos  homens  só  alcançarem  a
grandeza em suas obras quando não a procurarem excessivamente, talvez
não seja mau que o pintor e o escritor não saibam muito bem que estão
fundando  a  humanidade,  talvez,  enfim,  tenham  um  sentimento  mais
verdadeiro  e  mais  vivo  da história  da arte  quando a  continuam em seu
trabalho do que quando se fazem 'amadores' para contemplá-la no Museu.
O Museu acrescenta um falso prestígio ao verdadeiro valor das obras ao
separá-las dos acasos em cujos meios nasceram, e ao fazer-nos acreditar
que desde sempre a mão do artista foi guiada por fatalidades. Enquanto o
estilo vivia em cada pintor como a pulsação de seu coração e justamente o
tornava capaz de reconhecer qualquer outro esforço além do seu, o Museu
converte  essa  historicidade  secreta,  pudica,  não-deliberada,  involuntária,
viva-enfim, em história oficial e pomposa. (...) Obras que nasceram no calor
de uma vida são por ele transformadas em prodígios de um outro mundo, e
o alento que as mantinha não é mais, na atmosfera pensativa do Museu e
sob os vidros protetores, do que uma fraca palpitação em sua superfície. O
Museu  mata  a  veemência  da  pintura  como  a  Biblioteca,  dizia  Sartre,
transforma em 'mensagens' escritos que antes foram gestos de um homem.
É a historicidade da morte (MAURICE MERLEAU-PONTY, 1991, p.64.) 

Atualmente entendida como uma reprodutibilidade em meio a debates sobre

falsificação e a legitimidade pela autoria no campo da arte, esta prática vem sendo

revelada  em  ambientes  artísticos  que  propõem  uma  concordância  sobre  este

comportamento.  A defesa está  que nenhuma arte  é  por  si  só  exclusiva.  Toda a

produção  estética  passa  por  influências  que  levaram-na  a  ser  estabelecida  e

reconhecida como arte. Visto isso, toda polêmica sobre este tema se dá em volta de

uma  autoria  exclusiva  inexistir.  A  estética  é  trabalhada  para  aperfeiçoar  certo

trabalho ou ressignificar ao seu tempo. A reprodutibilidade seria um meio da arte

permanecer  e  se  perpetuar  a  partir  de  ressignificações  a  seu  tempo.  Como

Duchamp15,  ao  propor  o  que  denominaria  de  ready-made,  que  seria  uma

apropriação estética do que já está pronto a ponto de ressignificá-lo, no caso deste

artista  ele  se utiliza de objetos industriais,  como vasos sanitários,  etc.  Duchamp

revigora a arte pela arte e, após muitas controvérsias, ele inspira o que mais tarde

seria reconhecido como arte contemporânea. Ao se apropriar de tais estéticas já

produzidas e utilizadas, Duchamp torna-se um precursor neste cenário e instiga o

15  Marcel Duchamp (1887-1968) foi um artista francês que se aventurou em diversas áreas da arte 
contemporânea. Foi um dos precursores nesta área e priorizava em suas obras a ironia e revoluci-
onou, por este motivo, o cenário estético da história da arte no século XIX.
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debate  sobre  originalidade  e  autoralidade.  Os  processos  de  experimentações

artísticas apresentam-se na mesma regularidade da confirmação desta estética de

apropriação.  

Percebe-se, a partir desta técnica de apropriação, uma evolução para uma

realidade moderna, já no século 21, onde as apropriações estariam relacionadas

diretamente  ao  capital  e  as  reproduções  artísticas  estariam inseridas  no  campo

econômico. A novidade da apropriação, a todo tempo remodelada e estetizada para

o mercado, estaria, agora, propriamente estabelecida na lógica do capital financeiro.

A inovação da arte  chega ao mercado ao mesmo tempo em que novas formas

estéticas surgem. É quando a arte se encontra com a estética reproduzida na rua: o

grafite. 

O  grafite,  ao  mostrar-se  movimentando  todo  um  campo  já  consolidado,

instaura, num primeiro momento, a antiarte, o que não seria reconhecido como arte,

mesmo que propositalmente, após o mercado se aperceber, se estabelece-se como

tal. Após o grafite se apropriar das ruas, dos espaços urbanos e ressignificá-los, ele

agora  seria  apropriado  pelo  mercado  e  sujeito  a  toda  lógica  do  comércio.  A

renovação do grafite é necessária para sua manutenção como arte.

[...]  reclama  uma  autonomia  e  autorreflexividade  legitimando-se  pelos
próprios meios que emprega. O conteúdo dissolve-se completamente, de
modo que a obra de arte não é reduzida a nada mais do que ela própria; o
medium  da  pintura  está  nela  própria  e  nunca  em  algo  que  nela  seja
convertido ou traduzido (uma emoção, um episódio literário etc.). Algo que,
nas  décadas  de  1960  e  1970  do  século  XX,  a  arte  conceitual  viria  a
transformar  numa  equivalência  entre  "arte"  e  "definição  da  arte"  (duas
coisas, a mesma coisa). A partir daqui, consideraremos que a relação entre
a  arte  e  a  vida  tende  a  configurar-se  como  uma  ruína,  não  uma
impossibilidade, mas um campo de ruínas: eu diria mesmo que é a partir
desta paisagem devastada que o hipocondríaco Warhol vai trabalhar, seja
nos retratos de "celebridades", seja nos retratos de "objetos" (e ele retoma o
objeto do ponto onde Duchamp o deixou: morto!). Ora, depois de apropriado
pela arte,  esteticizado, o objeto,  já moribundo (despido há muito  do seu
valor  de  uso,  tornado  mercadoria,  espetáculo,  fetiche),  não  sobreviverá
jamais:  por  isso  Warhol  o  que  faz é  retratar-lhe  os  seus  últimos quinze
minutos, agora já não de fama, mas de vida (Vidal, 2012, p. 9).

Ao compreender este processo, de apropriação e reapropriação na arte do

grafite, constatou-se uma negociação mercadológica em cima da crítica exposta nas

ruas,  nos  prédios,  muros  e  trens.  Banksy  é  um  caso  paradigmático  desta

problemática. É um artista britânico que se apodera da rua, dos espaços públicos,

de maneira a intervir com críticas contundentes aos valores culturais e estruturas

políticas  através  de,  principalmente,  grafite.  É  possível,  especialmente  após  sua
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consagração mundial no campo da arte, em arte de rua, notar como o mercado vem

cooptando o que seria, também, uma crítica a ele próprio. Nota-se claramente em

seus trabalhos mensagens irônicas veiculadas em tons de humor que tocam em

temáticas variadas, como em uma famosa pintura encontrada em uma das ruas de

Londres,  de  dois  policiais  britânicos  se  beijando  torridamente,  produzindo  uma

associação  disruptivamente  crítica  entre  a  questão  do  uso  da  força  policial,  os

valores  patriarcais  e  machistas,  e  a  humanização  das  forças  impessoais,

racionalizantes e opressoras dos estados modernos.

Figura 7: Banksy 02

Fonte: Site16

Todavia tais críticas sociais desafiadoras são apropriadas esteticamente pelo

mercado das artes e de suas reproduções. Trata-se em nível mais macro de uma

reorganização  capitalista  onde  a  acumulação  flexível  (Aguiar,  2013)  afeta

diretamente  a  difusão  deste  mercado  de  reprodução  das  obras  fazendo,  desta

maneira, jus a alteração nas estruturas das relações sociais.

16Disponível  em:  < http://designbypelling.co.uk/wp-gPIOjTIqR8FX/uploads/police.jpg>,  acesso

em: 15 de março de 2016.
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Brandalismo

Qualquer anúncio num espaço público que não permite que você escolha se
quer vê-lo ou não é seu. Ele lhe pertence. Você pode se apropriar dele,
rearrumá-lo e reutilizá-lo. Pedir permissão para isso é como perguntar se
você pode ficar com a pedra que alguém jogou na sua cabeça (BANKSY,
2012, p.196)

Com a reprodução ostensiva de suas obras a partir do seu reconhecimento

global, Banksy regulou-se esteticamente ao mercado e o mercado apoderou-se de

suas obras. Esta harmonia se realizou na mesma proporção em que suas críticas

tomaram o sentido dos negócios. O questionamento sucede ao mesmo tempo em

que as obras deste artista propõem debates sociais em torno do sistema capitalista.

Ao se deparar com a ironia de sua crítica acabar por se transformar em

mercado, Banksy, como bem pondera ELLSWORTH-JONES (2013) entra na lógica

do mercado comercializando, desta maneira, suas obras. Entendendo o seguimento

deste  curso  no  período  de  uma década,  quando  passou de vandalismo até  ser

valorizadamente considerado arte, Banksy é uma figura que pareceu, neste espaço

de tempo, enfrentar o próprio mercado que cooptou suas obras. Visto isso, se faz

necessário  enumerar  uma tipologia dos apropriação mercadológica nas obras do

grafiteiro  Banksy  para  analisar  causas,  determinações  e  contradições  seus

trabalhos.

A partir de um levantamento feito sobre as diferentes formas de apropriação

do comércio de Banksy, fez-se perceber uma tipologia sobre o seu mercado, que

são:

3.1.1 Apropriação do grafite a partir de um mercado informal

Pude observar na Inglaterra, após uma visita feita em Londres em janeiro de

2015, ao longo do Mercado de Camden, uma grande quantidade de vendedores

indianos comercializando artigos de grafiteiros famosos de Londres, principalmente

Banksy. Percebi no que havia se transformado o comércio deste mesmo artista. Este

nicho de mercado, da reprodução das obras de Banksy em canecas, roupas, bolsas,

comercialização de livros etc, se popularizou a tal ponto de ser fonte exclusiva de

sustento  de  imigrantes  que  reproduzem  tais  obras  à  venda  em  seus  trabalhos

informais.  Assim como lojas não-oficiais que,  com o reconhecimento desta figura

britânica, viram neste fenômeno uma oportunidade de negócio.
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Figura 8: Unofficial Banksy Store

Fonte: Ester Brandão, 2016.
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Figura 9: Unofficial Banksy Store em Londres

Fonte: Site17

3.1.2 Apropriação do grafite a partir de um mercado global

O  segundo  tipo  de  apropriação,  seria  a  partir  de  uma  cooptação  mais

astuciosa,  fruto  de  um  mercado  global,  que  visa  não  somente  a  subsistência

individual,  porém,  de  uma  marca.  Este  tipo  de  apropriação  se  beneficiou  do

momento de grande sucesso do grafite e, não preocupado com as críticas sobre as

grandes marcas, conseguiu cooptar somente para gerar lucro e reconhecimento da

própria marca. Veem-se claramente a utilização de grafites estampadas em grandes

marcas,  como  podemos  a  seguir.  A  primeira  imagem  é  referente  à  marca  de

automóveis Fiat em propaganda veiculada no metrô do Rio de Janeiro em 2015.

Fazendo um duplo comercial, concernete aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro
17Disponível em <https://www.instagram.com/p/9CII1mC40n/>, acesso feito em 23-03-2016.
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e da marca Fiat ao se utilizar de um dos símbolos artísticos da cidade, o profeta

Gentileza18, que inscrevia em muros citações próprias de cunho poético nos muros

da cidade. Mais reconhecido após a sua morte, Gentileza acabou por ser produto do

mercado  da  arte  do  grafite.  A segunda  foto  já  é  referente  à  marca  de  roupas

Reserva19, que vende, principalmente, camisetas masculinas a altos preços. Com

uma estampa de uma obra do grafiteiro Banksy, a loja conseguiu cooptar a crítica do

artista ao sistema político de segurança de uma sociedade ocidentalizada, onde, o

sujeito estampado se defende com uma “arma” de flores sob o escrito “vandalismo”.

A ironia estampada em ambos os exemplos refletem o domínio do mercado mesmo

quando o que está implícito no grafite é uma crítica ao sistema político/econômico.

Figura 10: Fiat, Prefeitura do Rio de Janeiro e Gentileza.

Fonte: Priscila Brandão, Metrô RJ, 2015.

18  José Datrino (1917-1996) foi intitulado profeta na cidade do Rio de Janeiro ao inserir inscrições de
cunho poético nas paredes da zona portuária do Rio.

19  A marca Reserva foi criada por dois amigos em 2004, um engenheiro e outro publicitário. Com a 
proposta de adotar um estilo mais voltado para o verão carioca e praias, esta marca adota somen-
te versões masculinas de suas vestimentas.



38

Figura 11:Marca Reserva e Banksy

Fonte: Priscila Brandão, Loja Reserva, Niterói, 2015 
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3.1.3 Contra-apropriação mercadológica: feita a partir dos próprios artistas

O terceiro, e último, foco deste trabalho concentra-se na contra-apropriação

a partir dos próprios artistas, quando eles comercializam a sua própria arte, como

Banksy, ou mais próximos de nós, como Os Gêmeos ou a Pamela Castro (Anarkia

Boladona)  ao  venderem  suas  obras  em  seus  sites.  Na  reprodução  de  uma

apropriação feita pelo britânico Banksy em cima da obra do Picasso, percebe-se,

evidentemente, a sua confirmação, embora muitas vezes irônica, no sistema que o

próprio artista critica, no qual diz: “Maus artistas imitam, grandes artistas roubam” e,

logo embaixo,  um risco  sobre  o  nome do artista  que produziu  esta  obra,  Pablo

Picasso, marcando, desta maneira seu nome sobre a obra: Banksy.

Figura 12:Banksy 03

Fonte: Site20

20Disponível  em  <https://ashleyturzio.files.wordpress.com/2012/04/banksy-the-bad-artists-

imitate-the-great-artists-steal-700x718.png>, acesso feito em: 27/03/2016

https://ashleyturzio.files.wordpress.com/2012/04/banksy-the-bad-artists-imitate-the-great-artists-steal-700x718.png
https://ashleyturzio.files.wordpress.com/2012/04/banksy-the-bad-artists-imitate-the-great-artists-steal-700x718.png
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A ironia nas obras de Banksy é o mercado lucrativo que ele se transformou.

Não parecendo se preocupar com a lucratividade das empresas, mas criticando a

maneira como elas conseguiram cooptar a critica a elas, o questionamento que se

faz é até onde o artista Banksy consegue coordenar essa cooptação.

Ellsworth-Jones (2013), em sua biografia sobre o grafiteiro mais famoso da

Inglaterra, Banksy, acompanhou algumas vendas suas obras pelo seu site, como

podemos ver a seguir:

Tendo reclamado que galerias de arte se tornaram armários de troféus para
um punhado de milionários, ele então se descobriu transformado num dos
troféus e não gostou disso – embora o dinheiro possa ter vindo a calhar. Na
época  de  toda  a empolgação com os  preços  atingidos,  ele  lançou  uma
impressão  conhecida  como  Morons  [Idiotas].  Nela  há  um  leiloeiro
trabalhando duro nos lances para uma pintura exibida num suporte ao lado
dele. A referência usada aqui por Banksy é quase certamente a venda dos
Girassóis  de  Van  Gogh,  em  1987,  pelo  que  então  pareceu  um
surpreendente recorde mundial de 25 milhões de libras. Mas a tela que o
leiloeiro impresso está vendendo não tem girassóis, apenas as palavras “EU
NÃO ACREDITO QUE VOCÊS IDIOTAS REALMENTE COMPRAM ESTA
MERDA”  rabiscadas  nela.  Quando  a  impressão  da  obra  foi  colocada  à
venda em seu site, o texto de venda não foi do tipo de costume: “Banksy faz
uma imagem de m*rda sobre como as pessoas pagam muito dinheiro por
imagens de m*rda, pela qual alguém acaba pagando um monte de dinheiro.
Alguém aceita  uma porção de ironia  comendo a si  mesma?”  (Ellsworth-
Jones, 2013, p.186-187)

Os Mercados de Banksy, após a segunda metade dos anos 2000, passou a

ser extremamente valorizado a ponto de dispensar a permanência de suas obras em

galerias.  Com  o  seu  reconhecimento,  Banksy  descobriu  que  não  precisava  de

nenhuma galeria para mostrar suas obras. Embora muitos ainda preferissem ir à

galeria  de  Banksy  em  Shoreditch  e  passar  horas  na  fila  para  comprar  uma

impressão recém-lançada, muitos escolhiam as impressões pelo site e compravam

online sem, nem mesmo, precisarem adentrar em uma galeria, como bem salienta

Ellsworth-Jones (2013). Com toda a glória, Banksy passou, como consequência de

todo seu reconhecimento, a ser reproduzido acabando por valorizar ainda mais as

suas obras “legítimas”, uma vez que até a legitimidade das obras dele se põem em

contradições. 

O artista teve que lidar com outros problemas não esperados por conta de

sua fama. Banksy não queria aumentar o preço de suas obras, entretanto, não sabia

como lidar com compradores que não eram propriamente fãs, mas sim adquiriam

suas obras com o intuito de vendê-las por preços ainda maiores. Para tentar fugir,

Banksy aumentou vertiginosamente o preço de suas peças. Mesmo podendo ser
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vendida no  e-bay21 por  preços ainda maiores,  o grafiteiro arriscou para que não

pudesse ser vendida com tanto lucro como outrora. Este fato fez com que o domínio

exclusivo de seu comércio virtual fosse cada vez mais requisitado. Quando surgia o

rumor de que uma impressão estava prestes a sair,  o  site  caía por  excesso de

entradas ou as impressões, quando saiam, se esgotavam. De acordo com Ellsworth-

Jones (2013),  Banksy ao longo de oito  anos,  criou  48 diferentes impressões de

edição limitada e, mais recentemente, todas saindo assinadas. Mesmo que, como

princípio  o  artista  não  quisesse  assiná-las  por  toda  uma  ressignificação  de

apropriações estéticas, ele não conseguiu conter as falsificações e, por este motivo,

passou a assiná-las para dificultar possíveis usurpações de seus trabalhos. Banksy

rendeu, neste período de oito anos, 3,8 milhões de libras. Os maiores valores saíram

em 2006 quando uma série de seis impressões chegou a mais de um milhão de

libras.

Embora Ellsworth-Jones (2013) em sua biografia sobre o Banksy discorra

sobre  existirem  inúmeras  maneiras  para  o  artista  ganhar  mais  rentabilidade

financeira, supondo que o mesmo poderia aceitar trabalhos comerciais que já lhe

propuseram como estênceis exclusivos para a marca de tênis Nike, o qual o artista

diz já ter recusado a oferta algumas vezes, o autor diz que Banksy poderia licenciar

a sua marca, no qual, até ao menos 2013, não havia feito, poderia elevar mais ainda

o  preço  de  suas  obras  ou  até  mesmo  aceitar  encomendas  especiais  que

aumentariam o seu capital.  De acordo com Ellsworth-Jones,  Banksy não cede à

pressão do mercado. Apesar de todas as contradições contidas desde a produção

das obras do grafiteiro até a reprodutibilidade, o acesso, a aceitação como arte e

como grafite,  tornando Banksy,  ao excluir  outros grafiteiros desta lista,  não mais

considerado vândalo ao se apropriar artisticamente de algum muro.

Pela necessidade de se reinventar, Banksy, em 2015, lançou o “parque de

diversões”  denominado de  Dismaland,  um trocadilho  com sombrio  e Disneyland,

este último denotando ao famoso parque americano da Disney. A Dismaland foi um

“festival de arte, diversões e anarquia para principiantes”. O parque esteve aberto

entre 22 de agosto e 27 de setembro e a entrada custou três libras. O lugar onde

esteve situado a Dismaland está localizado em Weston-super-Mare, North Somerset,

Reino Unido. Entre diversas atrações, a contradição permeia este cenário sombrio:

21 Site de compra e venda e leilão.
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pela contra-apropriação capitalista, a principal crítica Banksy agora, definitivamente,

estampada não só nas ruas, mas também pela venda de ingressos e pela loja de

presentes presente no parque. A exposição procurava mostrar o lado mais obscuro

deste sistema financeiro que é o capitalismo, como a montagem de uma carruagem

abóbora capotada, referência à morte da princesa Diana em 1997 em Paris. Esta

obra significa todo o midiatismo feito em cimda da princesa fazendo alusão à história

da Cinderela da Disney. O midiatismo gera lucro. Banksy obteve sucesso com toda a

exposição do parque, mesmo que sempre muito polêmico. De acordo com o site

UOL,  em matéria  publicada no dia  26/08/2015,  muito  embora os ingressos para

entrada no parque Dismaland tenham sido, primeiramente, vendidos à três libras, no

site  e-bay ele chegou a ser comercializado por mais de 1.400,00 libras. Todo este

reconhecimento e comportamento de fãs, mostram que Banksy chegou no patamar

que tanto criticara. Estava, desta maneira, inserido no sistema capitalista mais do

que nunca.

Figura 13: Banksy 4 – Dismaland (vista do parque)

Fonte: Site22

22Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2015/08/20/banksy-parque_n_8015308.html>, acesso
feito em: 27/03/2016
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Figura 14: Banksy 5– Dismaland (entrada do parque)

Fonte: Site23

Uma  visita  polêmica  do  ator  Brad  Pitt,  causou  certo  alvoroço  entre  os

ingleses. O ator fora convidado a fazer um visita ao parque antes mesmo dele abrir,

sendo, desta maneira, um convidado exclusivo do artista britânico sendo VIP. Muitos

de seus fãs se revoltaram ao saber do privilégio concedido ao ator e resolveram

boicotá-lo não visitando o “parque de diversões”. De acordo com a Revista Época:

Com  as  críticas  ferrenhas  contra  o  capitalismo,  ganância,  hipocrisia  e
autoridade,  ter  Pitt,  um  astro  hollywoodiano  como  convidado  especial
pareceria  demasiado  hipócrita,  segundo artigo  do  Mirror.  Mas  Pitt  é  um
exímio colecionador de obras de arte e fã do trabalho do artista há mais de
10 anos - ele pagou um milhão de libras para o artista pintar um mural em
sua  casa  na  França,  em 2007.  "Brad  tem  acompanhado  o  trabalho  de
Banksy e realmente ama sua ideologia, então ele está tentando fazer uma
visita  'especial'  ao  parque  para  contemplar  as  obras.  Obviamente  uma
celebridade como ele será muito assediado e não pode ficar junto do grande
público",  disse uma fonte.  Brad não foi  o único famoso a ter uma visita
exclusiva  no parque  -  o  roqueiro  Jack  Black  também ganhou sua  turnê
privada. (ASTUTO, 201524) 

23Disponível em: <http://www.brasilpost.com.br/2015/08/20/banksy-parque_n_8015308.html>, acesso
feito em: 27-03-2016
24  Disponível em <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/08/banksy-e-

acusado-de-vendido-ao-permitir-visita-vip-de-brad-pitt-seu-parque-tematico.html>. Acesso em: 27-

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/08/banksy-e-acusado-de-vendido-ao-permitir-visita-vip-de-brad-
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2015/08/banksy-e-acusado-de-vendido-ao-permitir-visita-vip-de-brad-
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A fama, notadamente, traz consigo a crítica gerada pelo ambiente exterior do

grafite, que é onde ele ganhou reconhecimento. Porém, o que se observa nas obras

de  Banksy  é  uma  contradição  no  que  se  tornou  a  contra-apropriação.  Ele  se

apropriou de sua própria arte obtendo, desta maneira, um lucro financeiro grande, da

mesma maneira que reprime outros meios do capital que obtém de outras formas.

Legitimado por toda uma gama de adeptos de suas obras, percebeu-se, também,

que, a medida que sua obra fora sendo difundida, também fora ganhando novos

apreciadores, que não necessariamente estavam ligados ao mundo do grafite. A arte

é, destarte, legitimada a medida que se propaga. O grafite exposto em concordância

com  assuntos  vigentes  na  sociedade,  estabelecem  no  indivíduo  ensejo  por

mudanças em estruturas fixas somado à desaprovação e insatisfação pessoal com

sistemas políticos,  em Banksy a  estrutura  capitalista,  e  uma maior  liberdade  de

expressão por meios virtuais através de redes de relacionamento que acabam por

divulgar ainda mais as obras do artista Banksy. Este quadro de situações, causas e

determinações, sintetizam o contexto que corrobora para essa consequência que

seria a contradição na passagem do que Banksy preconiza, que é um afastamento

deste sistema a partir de sua arte crítica, até a contra-apropriação, quando o artista

vende sua própria arte. 

03-2016
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Figura 15: Banksy 6 – Dismaland (Carruagem Abóbora – Princesa Diana)

Fonte: Site25

Figura 16: Banksy 7 – Dismaland (Não é arte

a menos que tenha potencial  para  ser  um

desastre)

Fonte: Site26

25 Disnponível em: <http://www.geek.com/wp-content/uploads/2015/08/5760.jpg>. Acesso em: 30-03-
2016

26 Disnponível em: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/af/4e/ce/af4ece7109ca8e121d81a-
ac996810b45.jpg>. Acesso em: 30-03-2016
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como base para as suas obras, artistas podem ser considerados infratores e

suas obras apagadas. A discussão sobre as obras encontradas nos muros e prédios

das  cidades,  sendo  essas  legais  ou  ilegais,  ultrapassa  os  espaços  artísticos  e

compreendem a população.  As intervenções urbanas seriam uma maneira de se

fazer  acessível  uma  arte  entendível  e  compreensível  às  camadas  com  menos

acesso à arte reconhecida. A aproximação do artista com a arte e o seu público

poderia ser uma maneira de transformar a disposição da arte e ressignificá-la, deste

modo, com uma abrangência igualitária. A objetivação da arte para integrar e fazer

dela um conceito coletivo abrangeria diversas classes sociais, seria um meio eficaz

de  luta  política  e  revolucionário  em seu  mais  profundo  sentido  social  e  de  luta

simbólica  pela  apropriação de  espaços com o uso de linguagem popular  e  não

excludente.  O  espaço  urbano  utilizado  como  maneira  de  encarar  a  realidade

desmistificaria e contrariaria o senso-comum. 

A captação da imagem é uma forma ancestral e da maioria dos animais
para compreender o mundo. Não importando aqui se o meio para essa
captação seja a visão, o tato ou outros sentidos. A “coisa” precisa ser
mostrada  ou  captada  para  que  tenha  a  sua  existência  afirmada.
Portanto, é no espaço que esse processo “ver” e de  “mostrar” se dá,
logo esse espaço terá uma conotação quase que sagrada, um motivo de
disputa.  Necessitamos  do  espaço  para  nos  afirmar  como  seres.  As
nossas construções afirmam nosso lugar no mundo, a disposição com a
qual montamos as cidades mostra a forma como concebemos o espaço.
O  espaço  está  diretamente  ligado  a  nossa  personalidade  social  e
individual; quando interferimos nesse espaço é para agregar ou retirar
conteúdos  que  influenciarão  diretamente  os  seres  que  o  habitam.  A
ofensa ao espaço é ofensa às ideologias. Portanto, a interferência no
espaço coletivo busca gerar a interferência no pensamento do homem
(MARINHO, 200927)

Banksy, artista subversivo ao seu tempo, ressignificou o campo do grafite ao

se estabelcer criticamente às normas capitalistas de uma sociedade ocidental. Assim

como diz Wassily Kandinsky onde “toda obra de arte e filha de seu tempo e, muitas

vezes, mãe de nossos sentimentos”. A estética é mãe de seu tempo e se compõe

conforme  necessidades  sociais,  como  uma  manifestação  política,  por  exemplo.

Porém, ao difundi-las, suas obras alcançariam terrenos não previstos, como uma

cooptação do mercado na reprodução de suas obras gerando o comércio Banksy.

27 Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1390-8.pdf>, acsso 
em: 28-03-2016



47

Na  tentativa  em  minimizar  as  consequências  não  previstas,  o  grafiteiro  contra-

apropriou sua obra, fazendo-a, desta maneira, o seu próprio comércio, com lógicas

próprias, porém, de dinâmicas similares ao capital.

Conclui-se,  desta  maneira,  que  o  resultado  inesperado  é  imaginado  a

medida que a sociedade se reorganiza economicamente se apoderando de práticas

que comumente eram exclusivas de determinados grupos no mercado financeiro.

Pode-se dizer que esta reorganização é moderna e se constitui somente como uma

contradição  em  olhos  retrógrados,  porém,  hoje,  considera-se  uma  contra-

apropriação.
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5 GLOSSÁRIO 

Black book – caderno de esboços de um writer, também designado como piecebok 

ou sketch book

Contra-apropriação –  quando o próprio artista se apropria mercadologicamente de 
sua arte.

Crew – grupo de writers (vide na lista) que se associam para realizar acões em con-

junto e para conviverem; espécie de equipe. Juntamente com o seu tag, os writers 

pertencentes a uma crew, costumam também taggear as iniciais da crew.

Getting Up – originalmente o termo remetia para o ato de pintar carruagens de for-

ma bem-sucedida. Hoje em dia, significa conseguir pintar, tags ou pieces, várias ve-

zes, em diversos locais. Quanto mais vezes conquista esse feito, mais vezes um wri-

ter ‘gets up’

Hall of Fame – parede ou mural pintado por writers consagrados. Por vezes estes 

Halls of Fame são legais.

Happening – forma de expressão artística associada às artes cênicas, em que se 

apresenta uma performance em tempo real, usualmente integrando improvisação e 

espontaneidade do momento, tornando cada apresentação um acontecimento irre-

petível. Costuma contar com a colaboração direta, ou indireta do público.

Piece (ou Masterpiece) – abreviatura de masterpiece, é uma obra de graffiti.

Poster-Bomber – cartaz artístico, usualmente colado com cola caseira de baixo 

custo.

Stencil – técnica de graffiti em que a imagem é pintada sobre um molde recortado, 

deixando uma impressão sobre a superfície

Sticker – o mesmo que autocolante, criado na estética da arte de rua.
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Street Art – o mesmo que arte urbana ou arte de rua.

Tag – a forma mais básica de graffiti; assinatura do nome (alcunha) do writer, geral-

mente feita com marcador.

Throw-Up – espécie de tag, feito de forma extremamente rápida, com tinta de spray,

desenhada de uma só vez e com um delineado por baixo.

Writer – pessoa que se dedica à prática de graffiti.



50

6 FONTES

6.1 Referências Bibliográficas

BBC BRASIL. Faxineira confunde obra de arte com sujeira pós-festa e 'faz lim-
peza'  em  museu.  2015.  Disponível  em:
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151028_museu_faxineira_ab>.
Acesso em: 26-02/2016.

BANKSY, BANKSY: Guerra e Spray. Rio de Janeiro:  Intrínseca, 2012.

BANKSY.  BANKSY YOU ARE AN ACCEPTABLE LEVEL OF THREAT.  Londres:
Editora: Carpet Bombing Culture, 2012.

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 8ª ed. São Paulo: Hucitec,
1997. 

BELIVAQUA, Patrícia Magalhães. Convenções e Transgressões: A Ação Coletiva
na Arte. 2014. Disponível em: <https://ixciav.files.wordpress.com/2014/11/patrc3ad-
cia-magalhc3a3es-bevilacqua_convenc3a7c3b5es-e-transgressc3b5es-a-
ac3a7c3a3o-coletiva-na-arte.pdf>. Acesso em: 26-03-2016.

BENJAMIN,  W.  Sobre  Arte,  Técnica,  Linguagem  e  Política.  Lisboa:  Relógio
D’água Editores, janeiro de 2012.

BESSA,  Edson  Alencar  Collares.  Intervenções  urbanas  e  "cidades  rebeldes".
Rev.  bras.  Ci.  Soc.vol.29  no.85 2014.  Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scie-
lo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092014000200015&lang=pt>.  Acesso  em:
18/02/2016.

BOURDIEU, P. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro/ Lisboa: Editora Bertrand, 1999.

CORES NOS MUROS.  Origem do Grafite. 2011. Disponível em: <http://coresnos-
muros.blogspot.com.br/2011/05/origem-do-graffiti.html>. Acesso em: 23-02-2016.

COSTA,  Luzian Pinheiro  da.  GRAFITE E PIXAÇÃO: INSTITUCIONALIZAÇÃO E
TRANSGRESSÃO NA CENA CONTEMPORÂNEA. III ENCONTRO DE HISTÓRIA
DA  ARTE  –  IFCH  /  UNICAMP  2007.  Disponível  em:
<http://www.unicamp.br/chaa/eha/atas/2007/COSTA,%20Luizan%20Pinheiro
%20da.pdf> Acesso em: 18-03-2016.

DELCOLLI, Caio. Dismaland: Banksy inaugura primeiro parque temático na In-
glaterra.  2015.  Disponível  em:  <http://www.brasilpost.com.br/2015/08/20/banksy-
parque_n_8015308.html>. Acesso em: 27-03-2016.

ELIAS, Norbert.  Mozart, sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Editora: Zahar,
1995.



51

ELLSWORTH-JONES, W. Banksy: por trás das paredes. Curitiba: Nossa Cultura,
2013.

FREITAS, Joselaine Borgo Fernandes de. Arte é Conhecimento, é Construção, é
Expressão. 2006. Disponível em: <http://www.conteudoescola.com.br/colaboracao-
do-leitor/30/161-arte-e-conhecimento-e-construcao-e-expressao> Acesso em: 12-02-
2016.

FURTADO, Janaína Rocha.  Tribos urbanas: os processos coletivos de criação
no graffiti. Psicol. Soc. vol.24 no.1 Belo Horizonte Jan./Apr. 2012. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822012000100024&lang=pt>. Acesso em: 12-02-2016.

G1 GLOBO. “Banksy inaugura Dismaland, parque para 'anarquistas principian-
tes'.  2015. Disponível em:  <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2015/08/bananose-
inaugura-dismaland-parque-para-anarquistas-principiantes.html>. Acesso em: 26-03-
2016.

GALASTRI, Luciana. ‘Hotel da loucura’ recebe hóspedes dentro de hospital psi-
quiátrico.  2013.  Disponível  em:
<http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI339460-17770,00-
HOTEL+DA+LOUCURA+RECEBE+HOSPEDES+DENTRO+DE+HOSPITAL+PSI-
QUIATRICO.html>. Acesso em: 26-02-1016. 

GIRARDI JÚNIOR, L..  Pierre Bourdieu: mercados linguísticos e poder simbóli-
co.  In:  24º  Encontro  Nacional  da  COMPÓS,  2015,  Brasília/DF.  http://www.com-
pos.org.br/biblioteca.php, 2015. >. Acesso em: 23-02-2016.

GITAHY, Celso.  O que é graffiti. São Paulo: Editora Brasiliense, 1999. - (Coleção
Primeiros Passos : 312).

GOODNEWS, Decio.  A Sociologia Aa Arte A  “Definição” Do Imaginário. 2010.
Dispoível  em: <http://www.deciogoodnews.net/visualizar.php?idt=2198642>. Acesso
em 10-2-2016.

GOFFMAN, Erving.  Comportamentos em Lugares Públicos.  Petrópolis:  Editora
Vozes, 2010.

HYPESCIENCE. “Dismaland”, de Banksy, é a versão pesadelo da Disney. 2015.
Disponível  em:  <http://hypescience.com/a-disneyland-de-banksy-e-um-pesadelo/>
Acesso em: 26-03-2016.

Hume, David. Tratado da natureza humana: uma tentativa de introduzir o méto-
do experimental de raciocínio nos assuntos morais. São Paulo: UNESP, 2001.

HONORATO, Geraldo. GRAFITE: DA MARGINALIDADE ÀS GALERIAS DE ARTE.
2008-2009. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arqui-
vos/1390-8.pdf>. Acesso em: 26-03-2016.

LACERDA, Norma. Intervenções no bairro do Recife e no seu entorno: indaga-
ções sobre a sua legitimidade.  Soc. estado.vol.22 no.3 Brasília Sept./Dec.2007.

http://lattes.cnpq.br/9324283862222562
http://lattes.cnpq.br/9324283862222562


52

Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69922007000300006&lang=pt>. Acesso em: 01-03-2016.

MELO, Sara.  Texturas, ou sobre os efeitos sociais das artes. Sociologia vol.30
Porto  dez.  2015.  Disponível  em:  <http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0872-34192015000300002&lang=pt>.  Acesso  em:  12-02-
2016.

MENDONÇA, Luciana F. M. O fado e �as regras da arte�: �autenticidade�, �pureza� e
mercado. Sociologia vol.23 Porto jun. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.gpea-
ri.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0872-
34192012000100005&lang=pt#7>. Acesso em: 11-02-2016.

MERLEAU-PONTY, M.  A linguagem indireta e as vozes do silêncio. In: Signos.
São Paulo: Martins Fontes, 1991.

MOACIR DOS, Anjos. Local/global: arte em trânsito. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Ed., 2005.

MOTA, Ângela. MARCAS E ARTE URBANA APROPRIAÇÃO DE STREET ART EM
ESTRATÉGIAS  DE MARKETING.  2009.  Disponível  em:  <https://repositorio.iscte-
iul.pt/bitstream/10071/1979/1/Projecto%20de%20Tese%20para%20Grau%20de
%20Mestre%20em%20GMA_06_10.pdf> Acesso em: 10-01-2016.

ROSA,  Sabrina.  Sobre os conceitos de Campo,  Capital  e  Habitus em Pierre
Bourdieu.  2010.  Disponível  em:
<http://codigosdeacesso.blogspot.com.br/2010/08/sobre-os-conceitos-de-campo-
capital-e_14.html>. Acesso em: 21-02-2016.

SILVA, Augusto Soares da. “Linguagem, Cultura e Cognição, ou a Linguística Cogni-
tiva”.  In:  ______;  TORRES,  Amadeu;  GONÇALVES,  Miguel  (Orgs.).  Linguagem,
Cultura e Cognição: Estudos de Linguística Cognitiva. Coimbra: Almedina, 2004,
vol. I. Disponível em: . Acesso em: 21 fev. 2016.

STIGAR, Robson. A Estética E O Padrão Do Gosto Em David Hume. 2008. Dispo-
nível  em:  <http://www.webartigos.com/artigos/a-estetica-e-o-padrao-do-gosto-em-
david-hume/5345/>. Acesso em: 12-02/2016.

SOUSA, Leila Lima de. O processo de hibridação cultural: prós e contras. 2013.
Disponível  em:  <http://www.insite.pro.br/2013/janeiro/processo_hibridacao_cultu-
ral.pdf>. Acesso em: 01/03/2016.

SOUZA, Gabriel Girnos Elias de. Percepções e Intervenções na Metrópole: a ex-
periência do projeto Arte/Cidade em São Paulo (1994/2002).  2006.  Disponível
em: <http://biblioteca.versila.com/2347097/percepcoes-e-intervencoes-na-metropole-
a-experiencia-do-projeto-artecidade-em-sao-paulo-1994-2002-perceptions-and-inter-
ventions-in-metropolis-the-experience-of-project-artcity-in-sao-paulo-1994-2002>
Acesso em 25-02-2016.

TODA MATÉRIA.  Grafite (Arte Urbana). Disponível em: <http://www.todamateria.-
com.br/grafite-arte-urbana/>. Acesso em: 10-01-2016.

http://www.insite.pro.br/2013/janeiro/processo_hibridacao_cultural.pdf
http://www.insite.pro.br/2013/janeiro/processo_hibridacao_cultural.pdf


53

UOL NOTÍCIAS.  Ingressos de Dismaland de Banksy são vendidos a mais de
US$ 1.400.  2015. Disponível em: <http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/en-
tretenimento/2015/08/26/ingressos-de-dismaland-de-banksy-sao-vendidos-a-mais-
de-us-1400.htm#fotoNav=7>. Acesso em: 27-03-2016.

VIDAL, Carlos. "Jeff Wall, arte contemporânea e vida quotidiana". In: AGUIAR, João
Valente; LOPES, João Teixeira & BASTOS, Nádia (orgs.). A literatura como objecto
sociológico. 2012. Lisboa, Apenas Livros (col. Arte e Sociedade).

WACQUANT, Loic.  Mapear o Campo Artístico.  Sociologia, Problemas e Práticas
n.48  Oeiras  maio  2005.  Disponível  em:  <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0873-65292005000200008>. Acesso em: 28-01-2016.


	1 INTRODUÇÃO
	2 Cooperações, convenções e determinações: a história do grafite
	3 Contra-apropriação mercadológica: o mercado de banksy e a dismaland
	3.1.1 Apropriação do grafite a partir de um mercado informal
	3.1.2 Apropriação do grafite a partir de um mercado global
	3.1.3 Contra-apropriação mercadológica: feita a partir dos próprios artistas

	4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	5 GLOSSÁRIO
	6 FONTES
	6.1 Referências Bibliográficas


