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RESUMO 

 

O presente trabalho discute o graffiti em sua dimensão cultural, sua expressão duplamente 

contra-hegemônica - aquela que desafia a cidade enquanto lugar de expressão para imagens do e para 

o mercado -, e o graffiti feito por mulheres. Além de sua dimensão semiótica. Para isso revi a 

bibliografia pertinente e, fiz entrevistas que envolvem educação não-formal e graffiti para mulheres, 

em maioria, negras e periféricas. Pensar o graffiti antropologicamente permite-nos entendê-lo como 

código de linguagem, que possui uma dimensão pictórica e social. Os códigos entretecidos nessa 

subcultura são partilhados entre o grupo, gerando uma identidade. Numa sociedade estruturada 

historicamente em relações de gênero hierárquicas, onde a mulher ainda ganha menos que o homem 

fazendo o mesmo trabalho e, a dicotomia entre público e privado ainda persiste no imaginário social, 

a circulação da mulher pela cidade é uma atividade transgressora e hostil. Sendo assim um 

importância objeto de análise para as Ciências Sociais. 

 
Palavras-chave: Educação não-formal; graffiti; mulheres periféricas; direito à cidade. 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper discusses graffiti in your cultural dimension, it’s doubly counter-hegemonic 
expression – that wich dare the city as a place of capitalism expression -, and graffit 
made by woman. In addiction your semiotic dimension. For this I reviewed the 
pertinent bibliography and, I did interviews that involve non-formal education and 
graffiti for women, mostly black and peripheral. Thinking graffiti anthropologically 
allows us to understand it as a code of language, which has a pictorial and social 
dimension. The codes woven into this subculture are shared among the group, 
generating an identity. In a society structured historically in hierarchical gender 
relations, where women still earn less than men doing the same job, and the 
dichotomy between public and private still persists in the social imaginary, women's 
walk through the city is a transgressive and hostile activity. Therefore, it is an 
important object of analysis for the Social Sciences. 
 
Key-words: non-formal education– graffiti – pheripheral woman – right to the city. 
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INTRODUÇÃO 

  

 Pretendo nesta monografia pensar criticamente sobre as experiências de educação 

não-formal relacionada às mulheres graffteiras. Através do levantamento bibliográfico 

realizado, constato uma incipiente produção no campo da educação e das Ciências 

Sociais com esse recorte epistemológico. Grande parte da literatura acadêmica no campo 

da licenciatura traz problemáticas que atravessam a Escola e a Educação Formal. No 

entanto, pretendo lançar um olhar sobre os processos educacionais que ocorrem fora do 

espaço escolar, fundamentado em um troca horizontal entre oficineiro (mediador) e 

participantes como sujeitos ativos da reflexão-ação prática.  

Na qualidade de formanda em Ciências Sociais e mulher grafiteira, este assunto 

possui relevância pessoal, pretendendo que minha prática artística enriqueça o olhar 

analítico desenhado nesta monografia. Em determinado momento de minha trajetória, 

cansada do racionalismo acadêmico, voltei-me para o desenho. Desde criança desenhei, 

jamais dando à prática um espaço maior do que o que caberia a um hobby. Há 

aproximadamente um ano redescobri a capacidade de expressão que esta prática fornece, 

como diz Joaquim Pais de Brito, citado por Karina Kuschnir em Desenhando Cidades, 

desenhar é uma forma de conhecer, se apropriar do que se vê. É uma forma de produzir 

conhecimento.          

Enquanto artista autodidata e estudante da Licenciatura em Ciências Sociais, com 

interesse na interface antropologia visual e educação, aprendi a educar meu olhar com a 

curiosidade que já existia, em direção aos espaços nos quais circulo. No trajeto periferia-

centro, costumo passar por inúmeros graffitis todos os dias. O poder que esses desenhos 

possuem, cheios de cores, frases e formas tocam nosso senso estético e nossa capacidade 

de reflexão sobre as contradições da sociedade. 

A cultura se manifesta visualmente, além disso, uma importante dimensão da vida 

política é a estética. Segundo François Laplatine nossos olhares se acostumam muito 

facilmente à nossa própria cultura. Tornando-nos míopes para nosso próprio cotidiano e 

naturalizando o que nos é familiar. Neste sentido, cabe indagar: Como pensar 

antropologicamente a cultura gerada com a produção de imagens no contexto urbano?  

Minha preocupação aqui não será tanto em trazer uma vasta discussão de gênero, 

embora seja necessário saber de onde parte a discussão acadêmica à esse respeito. Ela será 

um pano de fundo para o objetivo que é saber como a mulher grafiteira se vê enquanto tal, 

pensa o meio no qual faz parte e o impacto que o seu fazer proporciona. Queremos ouvir as 
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narrativas dos sujeitos-artistas-cidadãos em questão. Buscando escapar à uma possível 

visão estereotipada sobre as mulheres grafiteiras. 

Para falar de graffiti e mulher é preciso falar da cidade. Se o graffiti já possui uma 

aceitação por boa parte da população, nem sempre ele é feito com autorização prévia. 

Constituindo-se para a mulher como uma dupla transgressão: a legalidade do graffiti e a 

circulação da mulher na cidade. Neste trabalho pretendo enfatizar o caráter transgressor 

relativo à presença da mulher na cidade. 

Em uma sociedade estruturada historicamente em relações de gênero hierárquicas, 

onde a mulher ainda ganha menos que o homem fazendo o mesmo trabalho e a dicotomia 

entre público e privado ainda persiste no imaginário social. A circulação da mulher pela 

cidade é uma atividade transgressora e hostil. 

A constituição do espaço urbano central e periférico parece configurado para facilitar 

violências à propriedade em geral e, sobretudo ao corpo da mulher. Ruas largas, mal ou 

não iluminadas. A mulher é ensinada a circular somente o necessário, de casa para o 

trabalho, andar sempre acompanhada e evitar lugares escuros. Todas essas sentenças que 

disseminam o temor na mulher são naturalizadas. Caso transgrida ao senso comum deverá 

saber que face à violência: “ela mereceu”. 

A permanência da mulher no graffiti inscreve novas formas de sociabilização e 

subjetividade. Recusa-se ao lugar historicamente relegado, buscando seu lugar nas ruas. 

Ela não quer apenas ver imagens de mulheres nos muros, quer imprimir neles suas próprias 

imagens e mensagens acerca do que é ser mulher e de sua narrativa existencial. 

A Rede Nami, ONG que busca promover o direito das mulheres através do graffiti, 

foi escolhida como experiência de educação não-formal a fim de discutir as indagações 

nucleares da pesquisa. Inicialmente, as questões que provocaram minha pesquisa giram em 

torno de como mulheres grafiteiras constroem a imagem do feminino, como elas vêem sua 

participação nesse espaço de interação, entre demais grafiteiros e, como elas pensam sua 

relação com a cidade.   

  Minha hipótese é de que o graffiti é para as mulheres um meio de conquista do 

espaço público e, do seu lugar de fala enquanto sujeito-artista que se faz ouvir. Uma 

prática que gera emancipação, integração social, sobretudo para mulheres periféricas.  

Nesse sentido, tendo como interface práticas de educação não-formais utilizando o graffiti, 

meu suposto é de que tais práticas promovem a conscientização a respeito do direito à 

cidade bem como à prática de tal direito.              
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 A metodologia qualitativa empregada consiste em revisão bibliográfica sobre o tema 

em uma perspectiva multidisciplinar, uma vez que o estudo fundamenta-se em analistas da 

Geografia, como David Harvey; da Antropologia Visual e Urbana, Ricardo Campos e, da 

Educação, Maria da Gloria Gohn e Paulo Freire.  

David Harvey me ajudou pensar ha hipótese dele que toda estrutura de produção 

requer uma determinada estrutura de reprodução da classe trabalhadora, me auxiliando a 

entender a posição precarizada da mulher no mercado de trabalho e, ainda a reflexão que 

ele traz sobre o direito à cidade e, o devir-cidade.  

Achei uma boa produção de trabalhos do Ricardo Campos, artigos e dissertação de 

mestrado. Ele possui uma reflexão concreta e consolidada na aproximação do graffiti e da 

antropologia. Seus estudos na área da cultura visual, pensando o graffiti enquanto 

criatividade simbólica, muito possibilitou minha compreensão. 

Não poderia deixar de citar a contribuição histórica e política de Paulo Freire ao 

pensar a questão da autonomia no ensino, a indissociabilidade de ética e estética. E, a 

grande referência nos estudos de educação não-formal, Maria da Glória Gohn. 

O campo do trabalho constitui o projeto “Grafitando por direitos” da ONG Rede 

Nami, localizada no Catete, Rio de Janeiro, destacando minha participação neste projeto 

como sujeito e artista. Assim também, realizei entrevistas semiestruturadas com cinco 

mulheres grafiteiras deste projeto, com a seguinte pauta norteadora:  

 Você se considera uma mulher periférica;  

 Como o graffiti promove acesso e maior circulação da mulher pela cidade;  

 O que a prática do graffiti na cidade muda para o ser mulher;  

 O que é graffiti para a entrevistada;  

 De que maneira a Ong Rede Nami auxilia questões relativas à pratica do 

graffiti e a inserção da mulher nos espaços. 

Não pretendo discutir aqui a inserção do graffiti no espaço escolar formal, em virtude 

do recorte escolhido e, também levando em conta o tempo para finalização deste 

TCC. Outro ponto importante é que, não é objetivo abordar a pixação, as diferenças entre 

as práticas supracitadas ou mesmo sobre o discurso de grafiteiros e pichadores.  Existem 

diferenças quanto à forma e propósito, além de diferenças internas nessas subculturas. 

Entretanto, ambas convivem no mesmo espaço, transformando-o.  

No primeiro capítulo adotando uma perspectiva histórica sobre graffiti, expondo seus 

significados na sociedade atual e como tal prática que fomenta o direito à cidade exercido 
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pela mulher. Nesse sentido, teço reflexões sobre o discurso de grafiteiras, presentes em 

entrevistas disponíveis ao domínio público e, presenciais com outras mulheres. 

No segundo capítulo, discuto a educação não-formal especificamente, abordando o 

exemplo da Rede Nami, bem como minha participação no projeto. A educação não-formal 

não deve ser vista em negação ao projeto de formação escolar, e sim pelo que ela é: ligada 

ao exercício cultural, como um instrumento para produção da cidadania.  

As considerações finais tecem reflexões sobre a pesquisa. Sei da responsabilidade 

que possuo enquanto cientista social em formação e, enquanto grafiteira, esperando 

devolver aos espaços em questão um trabalho não terminado, mas relevante.  
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Capítulo 1. Graffiti, importância social, estética e sua relação com a 

promoção do direito à cidade para a mulher periférica.  
  

Muitos autores associam a existência do graffiti às inscrições em parede nas 

civilizações mais antigas, como a dos egípcios. O início do graffiti está associado às 

pinturas rupestres. Cores e símbolos eram usados para comunicar e conectar. Sendo assim 

uma expressão social e estética. O graffiti comunica em mais ampla medida do que outras 

artes, por estar presente nas ruas e, falar com públicos independente de classes sociais ou 

cortes geracionais. “Aliás, o grafite veio para democratizar a arte, na medida em que 

acontece de forma arbitrária e descomprometida com qualquer limitação espacial ou 

ideológica.” (GITAHY, Celso. 2011, p.13). 

Desde o início das pinturas rupestres cores eram escolhidas e outras não. Tratando a 

associação das cores com emoções e sua finalidade expressiva. Toda sociedade atribui 

sentidos distintos às cores e, esse é um fator importante da comunicação através da arte, o 

poder de mobilizar emoções através das cores, das formas e das palavras. Sendo a forma 

como conhecemos hoje tendo nascimento nos anos 1960 em meio à revolução cultural e 

estudantil em Paris e Nova Iorque. O graffiti possui caráter transgressor, estético e social. 

É uma linguagem relativa à determinada cultura. 

A arte urbana desafia o sentido positivista da vida contemporânea, ela atinge afetos 

de corpos disciplinados (FOUCALT, Michel, 2009b). Sabemos que a disciplina que se 

impõe sobre corpos, é mais feroz sobre corpos marginalizados como o de mulheres e 

outros grupos. A ideologia do medo restringe o espaço de circulação na cidade e a 

permanência das mulheres do perímetro urbano é ainda mais precarizado. O graffiti 

enquanto street art, desafia o poder hegemônico que tenta encerrar as mulheres na rotina 

trabalho - casa. É uma alternativa de reinventar corpos em devir (SANTINI, Rose Marie; 

CAMELIER, Joana, 2015) e, outras possibilidades do ser mulher, enquanto ação e 

subjetividade.  

Existem altas expectativas internas de caráter estético relativo à qualidade pictórica, 

complexidade da obra, nível de dificuldade e nível de reprodução. Esta última diz respeito 

à quantidade de graffitis do artista na cidade, quanto mais deixar sua marca, mais se torna 

conhecido e, em certo sentido, respeitado.  

Pensar o graffiti antropologicamente permite-nos entendê-lo como código de 

linguagem, que possui uma dimensão pictórica. Os códigos entretecidos nessa subcultura 
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são partilhados entre o grupo, gerando uma identidade. As subculturas partem de uma 

negação à cultura de massa para produzir uma alternativa contra hegemônica. 

O graffiti no espaço urbano é emblemático na produção de sentidos contra 

hegemônicos. E, na apropriação desse espaço por parte dos cidadãos, no caso aqui 

relevante, cidadãs. “A cidade cinza”: se o poder hegemônico tivesse cor, qual seria? Com 

qual motivação são feitas limpezas de graffiti na cidade de São Paulo, por exemplo. É 

recorrente a tentativa do poder público de combater tais manifestações. 

Existe literatura a respeito do graffiti, mas são poucos os trabalhos que pensam a 

mulher inserida nesse contexto. Pensar a presença feminina nesse espaço torna-se então, 

importante para uma produção de conhecimento mais democrática e completa. Que não 

invisibilize a presença dessa parcela da população que, ocupa seu espaço no graffiti e na 

street art. 

 

        1.1 Caligrafias Urbanas 

O objeto de estudo que nos importa aqui por uma questão de recorte da pesquisa não 

são as pixações. Entretanto, as caligrafias urbanas andam de mãos dadas com o graffiti nas 

paisagens urbanas reivindicando espaço e definindo identidades. Enquanto caligrafias 

urbanas existem três que podemos diferenciar visualmente.  

Do viés estético e identitário é possível que essas diferenças sejam borradas e, um 

artista que faça graffiti, faça também bomb, ou um graffiti writter que faça bomb, fazer 

também tag etc. Essas caligrafias são o pixo, o bomb e as tags. Outras formas de street art 

que aparecem muito nas ruas são os stickers, os lambe-lambe e stencil. Cabe dizer que, 

bomb são escritas mais “gordinhas” e estilizadas, geralmente do nome de rua do artista 

urbano. A rapidez com que podem ser reproduzidas na rua não significa que são menos 

complexas, mas podem ser feitas em mais pontos distintos da cidade, e assim, colaboram 

para que o nome de rua seja conhecido. Todo artista estuda caligrafias urbanas para 

desenvolver seu traço nas ruas. A seguir, as imagens ilustram simultaneamente bomb e 

pixação:  
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Imagem 1. Bomb e pixo. Niterói/RJ. Acervo pessoal. 

 

Imagem 2. Bomb (à baixo) e pixação. Foto por @rdoiso.af. Retirada da página @graffitiriodejaneiro. Fonte: 

Instagram. 

A pixação, também chamada de xarpi nas ruas, envolve do ponto de vista 

antropológico, uma desenvoltura quase performática. O corpo se torna um veículo de 
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comunicação ligado ao risco. Pixadores desafiam a gravidade e os poderes instituídos 

através do corpo. A repetição do nome pela cidade também é importante, como mostra 

Kuschnir:  
 
Eu sou alpinista urbano. Sou da galera da escalada, sempre fui. É o destaque da pixação! 
Eu gosto de altura mesmo, de subir mais que o mais alto. Então eu sempre pego topo, 
marquise de sobrado, marquise de casinha, janela de prédio...é onde eu me sinto bem, 
onde eu sinto que dá onda! (2015, p. 116) 

 

A imagem a seguir é de um paredão muito alto. Ilustrando bem o trecho acima 

sobre como alguns pixadores são atraídos por grandes alturas. 

 

 

Imagem 3. Pixação. Niterói/RJ. Acervo pessoal. 
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Imagem 4. Caligrafia da Joana César, artista carioca4. Foto retirada da internet. 

 

 

Imagem 5. Exemplo de Tag. Retirado da página @molotowheadquarters 

As tags são assinaturas geralmente executadas com canetas próprias para parede, 

com essa aparência de “escorrer.” É possível observá-las em muros, telefones públicos, 

caixas de energia, banheiros, etc. 
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Imagem 6. Lambe-lambe (feito por mim) e, atrás pixação. Niterói/RJ. Acervo pessoal. 

 

 

Imagem 7. “Jesus-Pretinho.” Intervenção com Lambe-lambe no Chile, Do artista de Niterói, Alberto 

Pereira. Retirada do instagram @Albertopereira 
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Os lambe-lambe são basicamente papéis feitos para serem colados especialmente em 

muros. Podem ser desenhados à mão ou impressos.Teve origem na propaganda popular, 

essa técnica pode ser utilizada para propaganda. Mas sua finalidade artística e enquanto 

intervenção urbana possuí um caráter gráfico diferenciado. A cola pode ser feita com 

farinha ou cola branca diluída, o que torna sua execução rápida e barata.  

Na imagem 8, um sticker junto à tags. Sticker é o mesmo que adesivo. Outra forma 

de espalhar o nome de rua e/ou persona. Persona é como se chama entre os graffiteiros e 

graffiteiras um personagem desenvolvido e reproduzido por um artista urbano. Na imagem 

9 está um stencil, utilizado por muitos artistas, como sublinha Novo:  
 

Stêncil é uma prática em que se joga tinta spray em cima de um molde, assim, 
fica registrado na parede o preenchimento deste, na forma que o interventor 
desejar. O stêncil é um tipo de intervenção urbana, porém não congrega os 
mesmos valores que a inscrição de uma caligrafia ou desenho, por exemplo, 
pois, é algo mais rápido e fácil de ser reproduzido pela cidade. ( 2017, p. 2) 

 

 

 

Imagem 8. Sticker (Autoria minha) junto às tags. Acervo pessoal. Niterói/RJ. 
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Imagem 9. Stencil e pixo. Por Natafamília, Rio de Janeiro. Retirado de @natafamília. 

 

1.2. Graffiti: A democratização da arte e sua importância social (estética e 

democratização) 

Escolho utilizar graffiti por perceber que a palavra grafite é geralmente associada ao 

carvão no interior dos lápis. A palavra grafite origina-se do latim derivada de graffiti, cujo 

significado é “escritas feitas com carvão” em lugares públicos. Nesse sentido, graffiti e 

cidade são indissociáveis, como tinta e tela. Ao trabalhar o graffiti quero pensar sua 

dimensão estética, seu caráter social e transgressor. 

 

Imagem 10.“Homens e mulheres livres”. Graffiti misturado com caligrafia urbana (pixo). Em Cosme 

Velho/RJ. Retirado do instagram de @PanmelaCastro. Fundadora e Presidenta da Rde NAMI. 
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Sobretudo a dimensão duplamente transgressora dos graffitis feito por mulheres. 

Segundo Funari, “[...] Seu caráter público, por outro lado, confere as intervenções murais 

traços únicos no contexto da criação cultural popular. [...] Outra característica marcante do 

grafite reside na inevitabilidade da leitura pública das mensagens.” (1989, p. 28 - 29) 

A importância de estudar o graffiti se dá porque ele não é apenas um desenho na 

parede, ele cria novas relações com o espaço no qual está inserido. Diz-se que suporte é a 

superfície sobre a qual determinada arte é feita, se, por exemplo, serigrafia o suporte é o 

tecido, de forma poética, o suporte do graffiti é a cidade. No ponto de vista Gitahy, “o 

graffiti tem como suporte para sua realização não somente o muro, mas a cidade como um 

todo. Postes, calçada, viadutos, etc são preenchidos por enigmáticas imagens muitas das 

quais repetidas à exaustão”. (1999, p. 16) 

O graffiti proporciona novas formas de experimentar a vida na cidade. Seu poder de 

alcance é relativamente mais alto que outros tipos de arte, como as expostas em museus. 

Os desenhos também podem adquirir interpretações independentes daquele que a gerou, 

possibilitando sensibilidades recriadas. De acordo com Brassai,   

 
Essa arte bastarda das ruas, tão menosprezada...tão incerta que as inclemências do 
tempo podem apagar, transforma-se numa escala de valores. A sua lei é vinculativa, põe 
de pernas para o ar todos aqueles sistemas estéticos que tanto tempo levaram a 
introduzir. A beleza não é, na verdade, o objetivo da sua criação, mas é sua 
recompensa...Perante tal confronto, o que resta das obras contemporâneas? (2009, p.7) 

 

A experiência do graffiti desafia não só os sentidos de perceber a cidade, mas 

também os próprios valores da arte. A valorização da arte enquanto conhecimento erudito 

encontra no senso comum a associação do ofício do artista enquanto burguês. Embora 

muitos grafiteiros possam possuir formação acadêmica. Não é isso que define, ou mesmo 

que limita o graffiti. 

O graffiti está disputando um novo sentido de arte. Está além do utilitarismo 

publicitário. Ao fazer um graffiti não é difícil ser questionado por cidadãos sobre o 

“porquê” se está fazendo isso. Pelo entendimento que talvez aquele desenho não traga um 

retorno financeiro imediato. E, também sobre o próprio sentimento que ele traz sobre 

“agregar valor” ao que é público.  

Culturalmente, o público é confundido com aquilo que é de ninguém, o contrário do 

que seria teoricamente “o público é o espaço de todos e deve ser cuidado por todos”. 

Porém na verdade existe um abandono institucional do espaço público. E um sentimento de 
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medo generalizado de que o “lugar público” é perigoso, deve-se circular por ele apenas em 

determinados horários, e com muita atenção. 

 Situar o graffiti como street art tem a ver com suas origens. Em sua gênese, ele 

esteve relacionado com o hip hop, em bairros negros de periferia. Embora haja um 

movimento de valorização da graffiti do ponto de vista do mercado, ele sempre esteve 

ligado à elementos periféricos e à rua. Sendo um elemento de importância estética e 

cultural, como aparece em: 
 

Por outro lado, se toda percepção que a consciência realiza do mundo é, de fato, 
mediada pela cultura, o recorte estético implícito na noção de paisagem, por si 
mesmo, torna ainda mais evidente essa mediação cultural. Nessa perspectiva 
estética, paisagem é tudo que se vê num certo enquadramento visual, mas nem tudo 
que se vê é paisagem, sobretudo de acordo com uma estética hegemônica, pois nem 
toda visão do território aparece aos olhos como “obras de arte”, mesmo quando 
essa paisagem tenha valor para a constituição de identidade social, como uma 
favela, por exemplo. (MESSENTIER, L.; MOREIRA, C. , 2014, p. 38) 

 

Assim como a favela, a cultura urbana e a vivência na rua é um fator de constituição 

de identidades coletivas. À despeito da super valorização da arte erudita, que se distancia 

das classes mais populares. A cidade é dura, mas não está morta e, ela é palco da utilização 

não capitalista do espaço. 

A produção de graffiti provoca a utilização não capitalista do espaço e também do 

tempo. Numa metrópole como o Rio de Janeiro, existe um projeto de vida e construção do 

tempo e espaço voltados para o trabalho. Os percursos e percepções se voltam para as 

atividades produtivas. Mas a arte em lugares públicos promove um deslocamento no 

tempo, com o poder de catarse que possui.  

Esse modelo de cidade tende diluir todo laço orgânico de pertencimento. Sobretudo 

com grupos associados à desordem. Qual tipo de memória de mulher, negros e outros 

grupos periféricos são construídas se não através de muita luta social? Quando o graffiti 

conta histórias desses grupos, traz um novo sentido de memória e identidade com a cidade.  

        1.2.1. Cidade em devir. 

“La gran mayoría de la humanidad está siendo progresivamente absorbida en los 

fermentos y corrientes de la vida urbanizada.”(HARVEY, 2012, p. 6) A cidade capitalista é 

concebida e gerida, não sem esforços para formar uma paisagem urbana favorável ao 

consumo, em todas as dimensões da vida social, seja ela cultural ou a questão da moradia 
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em si. “Visto que as paisagens são usadas para agregar valor a bens e serviços - desde 

propagandas até embalagens de produtos.” (MESENTIER E MOREIRA, 2014, p.36) 

O espaço urbano fragmentado em uma perspectiva de classe, as separa de acordo 

com zonas urbanas. Se a cidade não possui uma concepção democrática, naturalmente os 

centros de arte estarão nos lugares onde as classes sociais privilegiadas possuem acesso. 

Arte essa, concebida dentro da perspectiva produtivista como um capricho burguês. 

Entretanto, a arte está ligada à capacidade mais humana de expressão e comunicação 

social, como sinaliza Harvey:  

 
La queja respondia al dolor existencial de una crisis agonica de la vida cotidiana en la 
ciudad. La reivindicacion era en realidad una exigencia de mirar de frente aquella crisis y 
crear una vida urbana alternativa menos alienada, mas significativa y gozosa aunque,[...] y 
a la busqueda perpetua de la novedad incognoscible.  ( 2012, p. 6) 

 

 

Nesse trecho Harvey estava se referindo ao trabalho escrito por Lefebvre no final da 

década de 1960, uma época marcada pela crescente urbanização nas metrópoles e pela 

precarização do trabalho, sobretudo de grupos como mulheres e homossexuais. Ambos os 

autores constroẽm um trabalho em parte reflexivo em parte um manifesto que conclama 

novas realidades. “Fue aquel mismo afio, en 1967, cuando Henri Lefebvre escribió su 

influyente ensayo Le Droit a la ville, que se entendía al mismo tiempo como una queja y 

una reivindicación.” (HARVEY, 2012, p. 6) 

A ONG Rede Nami é um exemplo de organismo que combate esse modelo de 

cidade, não apenas através de suas práticas educativas, sobre as quais abordarei em outro 

momento, mas por ter construído um museu de graffiti a céu aberto. Inserida numa 

comunidade na Zona Sul do Rio de Janeiro, a Tavares Bastos desde 2013, a partir disso, 

artistas foram convidados para construir um mural como forma de presentear a 

comunidade. Esse Museu a céu aberto tem o intuito de integrar comunidade e arte.   

O primeiro muro aconteceu em 2013 para comemorar o sétimo ano da Lei Maria da 

Penha. No ano seguinte, foi a Copa do Mundo e, mais de cem artistas participaram da 

construção do mural. Agora em 2017, mais artistas participaram da construção desse 

Museu que, é uma das primeiras iniciativas no Brasil desse tipo. Com arte urbana e, a 

preocupação da inserção da mulher nesse espaço. Tanto como artistas, oficineiras, 

idealizadoras, museólogas, em todo o processo.  
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Esse movimento promove a revitalização da cidade, a integração da comunidade à 

processos de cidadania e acesso à arte. Bem como a participação de artistas na modificação 

da paisagem urbana. Em uma cidade como o Rio de Janeiro, alvo da especulação 

imobiliária e de grandes projetos de intervenção urbana, desocupações de favelas para fins 

imobiliários. Tais alternativas são de relevância no sentido de humanização da cidade.  

 
A noção de paisagem cultural convoca, portanto, por um lado, uma relação afetiva e de 
identificação entre a cultura de certa formação socioterritorial e uma “síntese” complexa 
e, sobretudo, visual (mas com inclusão dos demais sentidos) do seu habitat. As 
coletividades humanas ainda hoje, apesar da crescente mobilidade e da complexidade da 
circulação de imagens e informações, parecem continuar a estabelecer importantes 
conexões com certas partes do território – associações privilegiadas e de cunho 
“identitário” que participam da definição e na própria constituição do coletivo. 
(MESENTIER e MOREIRA, 2014, p.37) 

 

Os sentidos de cidade estão em disputa. Como está expresso neste trecho, existe uma 

identificação cultural com determinados pontos da cidade. Sendo assim, fica claro que 

certos pontos dela são excludentes, e, o graffiti feito por mulheres periféricas na cidade 

aparece como uma alternativa de natureza estética-política. “A noção de paisagem se 

constituiu associada a fenômenos de ordem estética ou pictórica.” (MESENTIER e 

MOREIRA, 2014, p.37). Muitos graffitis se relacionam com o espaço e criam relevância 

para os sujeitos sociais à medida que sua estética se relaciona com a condição social dos 

mesmos, como pode ser observado em: 
 

No mundo só existem paisagens se parcelas do território são assim reconhecidas pela 
consciência e, portanto o próprio reconhecimento de paisagens, ainda que sejam áreas 
intocadas pela produção humana, é mediado pela cultura; e assim o será tanto mais 
quanto essa paisagem seja produto do processo histórico humano. 2 A grande maioria 
das pessoas vê beleza nos campos de cultivo de lavanda, mas o agricultor da lavanda, 
para além da beleza, vê a si mesmo: vê seu trabalho e suas dores, seu cotidiano, sua 
tradição histórica e sua condição social. (MESENTIER e MOREIRA, 2014, p.37) 

 

 

2.1.2 Mulher em devir, uma identidade que se reconstrói através da arte 

Historicamente construiu-se uma dicotomia maniqueísta na construção dos valores 

femininos e masculinos. Sendo atribuído ao masculino valores de nobreza, braveza, 

coragem, racionalidade e agressividade e, à mulher tudo que não é masculino, sendo o 

outro de alguém, não sujeito de si. “O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro.” 

(BEAUVOIR, 1970, p.10) Na sequência, uma imagem que retrata a mulher grafiteira: 
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Imagem 11. Retirada do Relatório bimestral da Rede Nami. 

A emergência do capitalismo e o processo de urbanização afetaram a dissociação 

entre a casa e a rua. A mulher passou a ser absorvida pelo mercado de trabalho, ocupando 

tarefas igualmente perigosas e mal remuneradas. A desvalorização das atividades 

desempenhadas por mulheres é igualmente proporcional à sua desvalorização enquanto 

sujeito histórico e cidadã. Para Pena, 

 
A reprodução das relações sociais capitalistas de produção é também a reprodução da 
divisão sexual do trabalho. Aqui, a relação capital/trabalho como uma relação histórica 
concreta pode ser vista de forma a incorporar uma hierarquia de gênero, expressa em 
categorias como - qualificação, responsabilidade, controle - que de fato não são neutras 
a sexo, como também não são neutras as classes. (1981, p.81) 

 

Ao longo do século XX com todas as reivindicações culturais empreendidas pelas 

mulheres e, com a garantia de direitos civis e trabalhistas tal situação começa a mudar. 

Antes das consolidações dos direitos trabalhistas, cerca de 400 operárias de uma fábrica 

têxtil iniciaram a primeira Greve Geral do Brasil, em 1917. Em 1927 foi registrada a 

primeira eleitora no estado do Rio Grande do Norte, Celina Guimarães Viana. Em 1960 

nos EUA a primeira pílula anticoncepcional chega ao mercado. 

Todas essas mudanças na vida social e privada das mulheres geraram deslocamentos 

no status quo “o deslocamento das representações do masculino e do feminino” 
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(GONÇALVES, 2004, p.7). À medida que as mulheres acessam direitos de cidadania 

começam a alcançar outras esferas do poder e quebra de estereótipos de gênero. Se por um 

lado, “tudo isso nos permite dizer que uma relação de igualdade substancial tanto no 

espaço reprodutivo como no produtivo não é do interesse e, tampouco, faz parte da lógica 

do capital. O que podemos presenciar hoje é a existência de uma relação de igualdade 

apenas formal”. (MÉSZÁROS, István. 2002, p. 271) 

Assim também, existe toda essa limitação material imposta por condições estruturais 

de exploração sobre as mulheres, ser mulher é um devir em disputa. A consciência de sua 

exploração gera os meios para subvertê-la e construir novos modos de existir mulher na 

cidade.  

Talvez um turista olhe para o Rio de Janeiro e veja sua beleza histórica e natural, 

suas belas praias, o corcovado, entre outros. Qual o sentido de cidade que uma mulher 

periférica tem sobre a cidade do Rio de Janeiro? Mulher e graffiti, ambos marginais na 

hostilidade urbana. Ambos componentes da contra-cultura contemporânea. Se a cidade é 

percebida através da consciência, o corpo também o é, como demonstra essa passagem: 
 

É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e aquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas 
simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos 
transformar. A representação, compreendida como processo cultural, estabelece 
identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos, nos quais se baseia, 
fornecem possíveis respostas às questões: Quem sou? O que eu poderia ser? Quem eu 
quero ser? Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 
quais os indivíduos podem se posicionar e partir dos quais podem falar. 
(WOODWARD, 2012, p.18) 
 
 

Uma alternativa de reinventar esse ser-mulher para muitas é através da arte. Mag 

Magrela, uma artista plástica e graffiteira brasileira, residente na cidade de São Paulo diz 

que questiona a cidade através de suas artes. Geralmente através de imagens de mulhers, 

como observado a seguir: 
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Imagem 12.Retirada da perfil da artista @magmagrela, no instagram. 

Ainda que possam ter uma poética visual, não se propõe trazer o embelezamento da 

cidade. Mas expressar sua experiência sobre a cidade, que em seu ponto de vista é uma 

cidade dura e opressora. E, que a prática do graffiti promove o acesso à partes da cidade 

anteriormente desconhecidos.  

“Graffiti não é arte de mulher”. Dentro da divisão sexual do trabalho, baseada em 

supostos atributos tácitos da mulher - leia-se, capacidade de subordinação, submissão, 

doçura no falar, cuidado ao outro, destreza com tarefas minuciosas e, capacidade de 

executar múltiplas tarefas simultaneamente.  

No senso comum, a arte também é atravessada por essas questões. Deveriam existir 

as artes mais próprias à mulher, como os trabalhos pequenos e detalhados, como por 

exemplo, o bordado. Prática que tem sido redefinida pelas mulheres. Intervenções com 

temáticas sobre o corpo, sexualidade, e intervenções urbanas utilizando bordado e crochê.  

A mulher graffiteira rompe uma dupla dicotomia. A de que existe arte masculina e 

arte feminina e, a da rua e da casa. O que está em questão aqui em todo tempo é uma 
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disputa na construção de discursos e sentidos. Sempre um sentido institucionalizado e um 

anticapitalista. 

Muitas mulheres vêm participando de mutirões de graffiti, aos quais penso à luz do 

conceito de Harvey chamado bien común urbano (HARVEY, 2012, p.125), quando se cria 

em um determinado espaço, uma utilização deste e do tempo, de forma não capitalista. Ali 

se vive outros tempos e espaços. Contrapondo-se efetivamente à “la urbanización 

capitalista perpetuamente a destruir la ciudad como bien común social, político y vital. 

(apud).  

Capítulo 2. A educação não-formal e a Ong Rede Nami: algumas narrativas 
das mulheres grafiteiras.   

 

De acordo com Maria da Glória Gohn (2009) a educação não-formal enquanto objeto 

de estudo não é muito explorado nos campos das Ciências Sociais e Educação. Ainda que 

seja uma prática que “domina a cena do associativismo brasileiro no meio popular, cria 

cenários e paisagens urbanas específicos e não são vistas ou tratadas como objeto de estudo 

na área da educação.” (GOHN, 2009, p. 30) Portanto, optei por refletir acerca da educação 

não formal a partir de alguns princípios propostos por Paulo Freire.  

Cabe dizer que os sistemas formais de ensino ou educação formal fundamentam-se 

na sistematização, na tendência à verticalização dos conteúdos e da relação professor e 

discente, sendo que o docente é a figura central do processo de ensino e aprendizagem. 

Assim também, a educação formal se vincula ao projeto político econômico de uma 

sociedade em uma conjuntura histórica, tendendo atender aos interesses da classe 

dominante, e, por isso mais alienante.   

Historicamente, o processo de escolarização no Brasil começou através dos jesuítas, 

no período colonial, século XVI, focado na catequização. O acesso era restrito às elites e 

tinha forte caráter religioso. Essa educação formal tem caráter de sistematização do 

conhecimento, aferição do mesmo, rigor, disciplina e formalidade, seguindo dessa maneira 

até por volta de 1930. Nesse momento, o aumento da urbanização e da vida nas cidades 

traz um debate sobre a importância da universalização do ensino, voltado, sobretudo, para 

capacitar a classe trabalhadora ao serviço. Esse período trouxe a disputa de visões a 

respeito da educação: A Escola Nova e as pedagogias tradicionais. 

Em 1961 é promulgada a Lei de Diretrizes e bases (LDB), em 1964 com início da 

ditadura a sociedade estava sofrendo com grandes mudanças e, o sistema de ensino 
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também foi um reflexo destas. Algumas matérias saíram da grade curricular e, o processo 

escolar sofreu de grande retrocesso. 

O período de redemocratização trouxe discussões sobre a democratização do ensino, 

alfabetização, e exclusão social. Em 1980 após a Anistia Paulo Freire retorna ao Brasil e, 

atuante na secretaria de Educação da cidade de São Paulo, implementa o Movimento de 

Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA). 

Em 1996 Paulo Freire lança o livro Pedagogia do Oprimido, falando sobre a 

importância da pesquisa e da criticidade no ensino. Algo que preciso destacar é o que ele 

fala sobre o caráter estético-político da educação. “Decência e boniteza andam de mãos 

dadas” (p.32), com decência ele quer enfatizar o caráter ético da educação, valores 

possuem formas de expressão e, ambos precisam ter harmonia entre si. 

Neste sentido, a perspectiva de Paulo Freire serve para refletir sobre a educação não 

formal que se caracteriza por espaços de trocas horizontais, de colaboração e 

conscientação, destacando o papel do oficineiro e dos praticantes, sem relação de 

hierárquica e superioridade entre eles.  

Pensadores como Marx e Sartre influenciaram decisivamente a obra de Freire, 

pensando uma educação crítica e dialética, como crítica a concepção do aluno ingênuo 

como tábula rasa, recipiente passivo sobre o qual se depositaria informações, para ele o 

estudante é sujeito social e político. 

Assim também, o pensamento de Foucault possibilita compreender a relação entre 

forma e conteúdo, sobretudo em sua crítica as instituições. Apoiando-me no conceito de 

panóptico, que diz respeito à como a disciplina institucional conforma a disposição 

geográfica a fim de gerar a docilização dos corpos. 

Por mais que muitas alterações tenham sido operadas no seio escolar, a estrutura 

em si força o engessamento dos corpos e, na mesma medida, o distanciamento entre 

professores e estudantes. Os muros, as cores, as cadeiras separadas entre alunos e 

professor, as grades. Ainda que as relações venham sendo rearranjadas, a estrutura 

subsiste.  

  Inspirado por Marx e Lukács, Mészáros escreve A educação para além do 

capital, enfatizando o caráter crítico-reflexivo da mesma, embora sem especificação 

formal, como se pode depreender nessa passagem: “Não surpreende, portanto, que mesmo 

as mais nobres utopias educacionais, anteriormente formuladas do ponto de vista do 

capital, tivessem de permanecer estritamente dentro dos limites da perpetuação do 

domínio do capital como modo de reprodução sócio-metabólica” (1994, p. 26). 
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  Pensar a educação estética através do fenômeno de catarse presente nas artes 

significaria um grande potencial crítico-reflexivo sobre o sujeito-político no processo de 

educação. Proporcionaria uma tomada de consciência sobre os processos políticos nos 

quais os sujeitos encontram-se inseridos. Tendo em vista que a exploração material pode 

ser subvertida a partir de uma consciência crítica.  

  A base da educação humana é a mimesis, nesse sentido, peças teatrais, como as 

propostas no Teatro do Oprimido ou outras artes visuais possuem alto poder de subversão 

e empoderamento das classes historicamente marginalizadas nos processos políticos. 

Logo, a educação não-formal possui meios complementares à educação formal, por ser 

caráter mais horizontal e prático, trazendo à cena um sujeito-educando como artista-

reflexivo. 

 

2.1. Diferenças e aproximações entre educação formal e não formal. 

Segundo Gohn (2009) há dez anos a literatura sobre educação trata das mudanças na 

sociedade - e como isso está associado ao questionamento dos paradigmas sobre a 

racionalidade positivista como única forma de conhecimento possível sobre a realidade. 

Num contexto de globalização e grandes mudanças informacionais. Para além dessa crise 

de paradigmas na educação formal, existem deslocamentos como os operados pela 

educação não-formal, intimamente ligados à educação para a cidadania, que precisam ser 

observados. 

Nesse sentido, saberes indígenas, pedagogia griô, empoderamento feminino, artes em 

geral, música popular, vêm sendo resgatados como formas de conhecimento da realidade. 

Junto à paradigmas como cooperação e comunidade. Diversos grupos têm lutado para 

promover outras formas de organização e transmissão de conhecimento. Alguns deles 

encontram espaços em ONGS e, é sobre esses que vamos falar aqui. 

Gadotti (2005) diz que o direito à cidade é essencialmente um direito à 

informalidade, direito à educação não-formal. Este direito é uma demanda de muitos 

grupos na contemporaneidade, ocupar a cidade, mas ocupá-la como? Muitas dessas 

respostas vêm se construindo através do fomento do conhecimento advindo do exercício de 

cidadania tendo como trama a arte. Na visão de Paulo Freire, “enquanto educadora, a 

Cidade é também educanda. Muito da sua tarefa educativa implica a nossa posição política 

e, obviamente, a maneira como exercemos o poder na Cidade e o sonho ou a utopia de que 

embebemos a política, a serviço de quê e de quem a fazemos.” (1993, p.23) 
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Como dito na introdução, o objetivo desta pesquisa não se constrói no sentido de 

uma mera comparação entre educação não-formal e educação formal, nem advoga sua 

possível substituição. É importante ter os processos de educação não-formal enquanto 

objetos de pesquisa e, ainda a clareza de propósito entre um que escolariza, e, o outro que, 

volta-se a fim de educar para a cidadania.  

À luz dessa discussão penso a Ong carioca Rede Nami que, conheci ao fazer uma 

oficina/curso chamado “Grafitando por direitos”. Como consta em seu relatório bienal, a 

Nami “utiliza artes urbanas para promover os direitos das mulheres.” E, “impulsionamos 

lideranças femininas dentro da cultura urbana, estimulamos a economia criativa para a 

autonomia e empoderamento econômico da mulher.” (Relatório Bienal, 2015/2016)  

Coombs, Prosser e Manzoor (1973) foram pioneiros em categorizar o conceito de educação 

em três tipos diferentes - informal, formal e não-formal, como mostra a continuação:  

 
Mulheres e homens são iguais em seus direitos. É sobre este princípio que se apoiam as 
políticas da NAMI. Nos propomos à busca pela superação das desigualdades de gênero 
que levam, apenas no Brasil, a uma morte de mulher vítima de violência doméstica a 
cada uma hora. (Relatório Bienal, 2015/2016) 

 

 Os projetos são voltados para recortes de classe e etnia e, desde 2014, a Ong foca no 

feminismo negro, com a justificativa de que “50,4 % das mulheres negras não procuram a 

polícia em caso de agressão física, enquanto 53,9% das mulheres brancas vão até as 

delegacias. (IBGE- 2010 - Dossiê Mulheres negras, p.152). 

E, ainda: “62, 2 % dos homicídios de mulheres em 2014 vitimaram mulheres afro-

brasileiras, 56,8 % das vítimas dos estupros registrados no Estado do Rio de Janeiro em 

2014 eram negras.” (Dossiê Mulher - 2015)(3) Em 2015 a NAMI deu início ao 

#AfroGrafiteiras, um projeto com turmas em nível básico e avançado com discussões 
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sociais, aulas de desenho e técnicas de graffiti. 

 
Imagem 13.Foto de Workshop – retirada do Relatório Binal NAMI. 

 

Imagem 14. Oficina DEGASE/2015 (Retirada do Relatório Bienal NAMI) 
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Imagem 15. Graffiti pelo fim da violência contra a mulher. ( Retirado do Relatório Bienal da Nami 

2015/2016). 

 

Imagem 16. #AfroGrafiterias em mutirões por comunidades do Rio de Janeiro. (Retirado do Relatório 

Bienal da Nami 2015/2016). 
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         2.2 Participação na oficina/curso Grafitando por direitos e workshop 

Conheci a Rede Nami através de sua página no instagram. Saliento aqui a 

importância dessa rede social para artistas visuais, a grande maioria deles possui um perfil 

nesse aplicativo e publica seus trabalhos por meio dela. Fiz minha inscrição para o curso, 

sendo selecionada.  

O curso consistia em uma parte teórica com conversas sobre direitos sexuais e 

reprodutivos e, um encontro prático com técnicas de graffiti. Acontecia no Centro 

Municipal de Artes Calouste Gulbenkian e, na base da Ong localizada na Tavares Bastos, 

uma comunidade no catete. 

Além de gratuito, o curso oferecia lanches, material e ajuda de custo com a 

passagem. Todas eram mulheres periféricas, de diversas etnias, incluindo eu. Moro em São 

Gonçalo, uma cidade longe do centro, e não possuo renda fixa. Assim como para outras 

mulheres, a ajuda de custo era fundamental para promover nossa circulação pela cidade.  

De tudo que aprendi, a experiência em si muito me marcou. Sou restringida à 

circulação pela cidade tanto pelo fator financeiro quanto pela questão dos horários 

“seguros”. Por ser um curso só de mulheres também se caracterizava uma experiência 

incomum e diferente dos mutirões de graffiti, onde embora agora as mulheres ocupam seu 

espaço, a maioria ainda são homens. 

 

 

Imagem 17. Após aula sobre direitos sexuais e reprodutivos no Centro Municipal de Arte Calouste 

Gulbenkian 
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Imagem 18. Após aula prática na Tavares bastos. Acervo Pessoal. 13/março/2018 

 

Imagem 19. Acervo pessoal.  13/março/2018: Fomos convidadas a pensar hastags relacionados ao tema dos 
direitos sexuais e reprodutivos. 

 

Outra experiência narrada em primeira pessoal, que tanto impactou minha formação 

do ponto de vista artístico e educacional. Foi quando fui convidada a multiplicar o 

conhecimento através da ministração de um workshop de graffiti na IV Semana de Design 
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da UFF, um evento anual repleto de workshops. Uma vez fui educanda e rapidamente tive 

oportunidade de transmitir conhecimento. 

Do ponto de vista técnico, graffiti é uma arte que se aprende experimentando. Mas 

nunca completamente sozinho. Arte é um processo coletivo e, creio ser essa a maior 

aproximação com a educação não-formal. Aprender trocando e exercendo direitos 

enquanto aprende. Nesse sentido, elaborei a oficina de graffiti, que ocorreu no dia 21 de 

maio de 14h30 às 18h30.  

Após a introdução dos elementos de manuseio básicos dessa modalidade, passamos 

para a parte expressiva da ação. Convidei os participantes para irem até o muro e 

escreverem algo que sentissem necessidade. O resultado foi muito interessante. Frases 

sobre a permanência do curso de Design em meio à outros cursos, identidade, amor, arte, 

etc. Eles modificaram o espaço que estão inseridos no cotidiano.   

  

Imagem 20. Recorte do muro. Acervo pessoal 
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2.3 Resultados das entrevistas, narrativas das mulheres graffiteiras. 

 

No sábado, dia 16 de junho, por volta das 12 horas, entrevistei cinco meninas da 

turma avançada do #AfroGraffiteiras. Essa aula acontecia no Museu da República, Catete. 

O fato de eu ser graffiteira, conhecer algumas meninas, facilitou meu acesso ao campo e, 

tive muita abertura para as entrevistas.  

 

  

Imagem 21.Dia das entrevistas.  16/Junho/2018 

Dessas cinco entrevistadas, duas meninas eram da Rocinha, uma de Bangu, uma de 

Vila Valqueire e, uma do catete. Interessante notar que a moça que mora no catete cursa 

Serviço Social na UFRJ e está fazendo TCC sobre a Rede Nami e o empoderamento 

feminino. Três delas se consideravam mulheres periféricas e, uma não se considerava pois 

disse que Vila Valqueire é um bairro de classe média. Possuem entre 22 e 32 anos. 

Sobre nome e identidade, como eu já esperava nenhuma delas pediu anonimato, pelo 

contrário. Pelo campo tratar especificamente da questão estética e social não, apenas 

disseram que eu poderia citar seus nomes, como me deram os nomes relativos ao 

Instagram. A rede social que mais é utilizada por graffiteiros e graffiteiras. Além disso, o 

nome do perfil, muitas vezes corresponde ao nome de rua, por ser especialmente relevante 

no contexto pesquisado, mencionarei aqui. 

Ao questionar sobre o que é graffiti para elas, recebi as seguintes respostas: 
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 “Arte que trabalha com demandas, políticas ou artísticas...” Mariana 

Carvalho, 26, Catete. 

 

Imagem 22. Foto cedida pela @Isma_stencil de mural realizado em um mutirão de graffiti no 

Acre/2018. 

 

 “Libertação. Sinto na hora. Dá voz à questão de ser mulher. A rua e o graffiti 

sempre foram muito masculinizadas, mas isso tá mudando. Tem muita mina 

vindo aí. Camiz (referência à uma graffiteira mais conhecida na cena carioca) 

uma vez me falou isso “bota o que você sente e vai pintando...” Nathalia 

Valério (@Nathroots.art), 32, Vila Valqueire. 

 “Graffiti é expor a cultura afrobrasileira, expandir, compartilhar...” Carla 

@Urucum, 23, Bangu.  
 

 

 

. 
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Imagem 23. Foto cedida pela entrevistada @Urucum 

 

Imagem 24. Cedida por @urucum 
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Imagem 25. @Urucum. Nessa foto persona, bomb e pixação compõe a paisagem urbana. 

 “Graffiti é se expressar. É arte gratuita. Não precisa ir em galeria, tem muita 

exposição na rua...” Raphaela, 25, Rocinha. 

 “Intervenção urbana. Expressão do cotidiano. É levar informação 

independente da classe social...” Malu, 22, Rocinha.  

 

 

Imagem 26. Foto cedida pela entrevistada, Malu. 
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Ao serem perguntadas a respeito da relação do graffiti para as mulheres, se ser 

graffiteira mudou de alguma forma a relação delas com a cidade na qual vivem, obtive as 

seguintes respostas: 

 “Mudou sim! Eu nunca tindo ido à Caxias.” Mariana, 26, Catete. Se referindo 

ao Meeting Of Favela (MOF) “O maior evento de graffiti voluntário do 

mundo.” Que ocorre anualmente numa comunidade em Duque de Caxias, 

baixada fluminense.  

  

 

Imagem 27. Foto cedida por Mariana (à direita), @nathroots (à esquerda) no MOF 2017. 

 “A rua é uma grande tela. Onde ninguém vai ver ou dar valor, às vezes é ali 

mesmo que você tem que pintar. No meu bairro tem muita pixação. A cidade 

tem que ser coloria. A rua é uma grande galeria. Graffitar já me levou para 

vários lugares.” Nathalia @nathroots 

 “Graffitar me levou para vários eventos culturais...Quilombos, saraus. Até 

exposição no museu do Bispo eu já fiz.” @Urucum 

  “Pintar na rua me fez ter mais contato com pessoas diferentes e parecidas 

comigo. Fui pintar em outras favelas, e o fato de você morar em uma favela 

com a facção diferente, quando você é artista, não importa. Quando te veem 

como artista na comunidade, você é respeitada.” Malu 
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Imagem 28. Foto cedida pela @Isma_stencil de mural realizado em um mutirão de graffiti no 

Acre/2018. 

 

       O mapeamento das respostas das entrevistadas permite dizer que a Rede Nami 

constitui um espaço criativo e colaborativo de educação não formal, que prioriza o 

aprender fazendo, ou seja, a construção da aprendizagem a partir da prática. No entanto, 

essa prática gera reflexões e tomada de consciência sobre quem são essas mulheres 

graffiteiras e como podem transformar as relações sociais, econômicas e políticas em sua 

cidade. Percebe-se que a educação não formal configura-se como um relevante instrumento 

para o empoderamento, no caso específico da Rede Nami, das mulheres graffiteiras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cultura se manifesta visualmente, além disso uma importante dimensão da vida 

política é a estética. Segundo François Laplatine nossos olhares se acostumam muito 

facilmente à nossa própria cultura. Tornando-nos míopes para nosso próprio cotidiano e 

naturalizando o que nos é familiar. Como pensar antropologicamente a cultura gerada 

com a produção de imagens no contexto urbano?  

                Sabemos que a disciplina que se impõe sobre corpos, é mais feroz sobre corpos         

marginalizados como o de mulheres e outros grupos. A ideologia do medo restringe o 

espaço de circulação na cidade e a permanência das mulheres do perímetro urbano é 

ainda mais precarizado. O graffiti enquanto street art, desafia o poder hegemônico que 

tenta encerrar as mulheres na rotina trabalho - casa. É uma alternativa de reinventar 

corpos em devir (SANTINI, Rose Marie; CAMELIER, Joana, 2015) e, outras 

possibilidades do ser mulher, enquanto ação e subjetividade. 

  Existe literatura a respeito do graffiti, mas são poucos os trabalhos que pensam a 

mulher inserida nesse contexto. Pensar a presença feminina nesse espaço torna-se então, 

importante para uma produção de conhecimento mais democrática e completa. Que não 

invisibilize a presença dessa parcela da população que, ocupa seu espaço no graffiti e na 

street art. 

A partir de tais questões elaborei o presente trabalho, onde a relevância de uma 

área tão presente no dia-a-dia da maioria das cidades contemporâneas, escapa aos lugares 

tradicionais de reflexão sobre questões sociais e educacionais. 

Enfatizo a importância de experiências de educação não-formal no sentido de atuar 

promovendo conscientização a respeito de direitos sociais, bem como o exercício do 

mesmo. Não em substituição à processos de formação tradicionais. 

Quanto à minha hipótese de que iniciativas como esta geram empoderamento 

comunitário, social e subjetivo para as mulheres, foi confirmada a partir da análise sobre 

a ONG carioca. Sobre como sua proposta é uma resposta direta às pesquisas que provam 

a exclusão social de mulheres negras e periféricas. 

Com respeito à expectativas futuras de continuidade deste trabalho, pretendo seguir 

através de programas de mestrado em pesquisa. Bem como por se tratar de algo 
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especialmente relevante para mim como pessoa, seguir produzindo através das artes visuais 

e do graffiti, me colocando no espaço urbano e modificando-o à  medida que estiver ao 

meu alcance. Almejando assim a conciliação entre prática e pesquisa. 
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APÊNDICE 

 

Entrevista semi-estrutura a partir das seguintes questões norteadoras: 

 

Você se considera uma mulher periférica? 

Acha que o graffiti promove o acesso/circulação da mulher pela cidade? De que maneira? 

Em que medida a prática do graffiti na cidade muda no ser mulher? 

O que é graffiti para você? 

De que maneira acredita que a Rede Nami auxilia a inserção e aprendizado da mulher com o graffiti 

e sua presença nas ruas. 
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