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RESUMO
A possibilidade de apropriação sobre as intervenções urbanas vem se mostrando uma forma
combativa de intervir na cidade à medida que grupos, coletivos e movimentos de resistência
passam a se apropriar delas. Os personagens entrevistados pelo Transpondo Cidades
demonstram, através da cultura hip hop, da arte e da política, como contribuem para a
desconstrução e construção da cidade à medida que intervém no meio urbano. Vistas e
denominadas por alguns como ações marginais e radicais, as intervenções urbanas disputam
seu lugar na efemeridade das cidades. As ruas, que mais parecem galerias por abrigar muros
que fazem vez de telas de arte, são sempre repintadas para dar lugar a novas telas construídas
por graffitis de rua. A necessidade de transpor a cidade dá lugar ao ciberespaço, que permite,
de forma atemporal, resguardar todos os registros da cidade que é apagada e repintada todos
os dias, designando, dessa forma, um papel ao ciberespaço diante das intervenções urbanas.
Palavra-chave: Intervenções urbanas. Cidades. Ciberespaço.

ABSTRACT
The possibility of appropriation of urban interventions has been showing itself a combative
way to intervene in the city as long as groups, collectives and resistance movements begin to
appropriate them. The characters interviewed by Transpondo cidades demonstrate how they
contribute to the deconstruction and construction of the city by using hip hop culture, art and
politics while they intervene in urban environment. Viewed and denominated by some people
as marginal and radical actions, urban interventions dispute their place in the ephemerality of
cities. The streets that seem more like galleries for sheltering walls that are used as art screen
are always repainted to give way to new screens built by street graffiti. The need to transpose
the city gives way to cyberspace, which allows so timeless safeguard all the records of the city
that is erased and repainted every day, designating a role to cyberspace in face of urban
interventions.
Keywords: Urban Interventions. Cities. Cyberspace.
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1 Introdução

“A arte faz política antes que os artistas o façam. Mas sobretudo a arte faz política de um
modo que parece contradizer a própria vontade dos artistas de fazer – ou de não fazer –
política em sua arte.” (Jacques Rancière)

Ainda quando criança, passar pelo bairro Benfica, em Fortaleza, era algo que me
chamava bastante atenção. A quantidade de pessoas e carros nas ruas e todos aqueles muros
“pintados” me faziam perguntar: Que lugar é esse? Quem são essas pessoas? O que
significam todas essas frases e desenhos nos muros?
Os desenhos, que hoje não percebo apenas nesse bairro, me pareciam estranhos e
até hoje parecem. As frases me chocavam, pois traziam palavras de resistência, indignação e
reivindicação, pouco compreensíveis para, na época, uma criança da minha idade. Talvez
fossem tempos difíceis e uma das poucas alternativas para aquelas pessoas se expressarem e
trazerem à tona os problemas daquele momento fosse os muros, tendo como espectadora a
cidade.
E que outra função deveria ter os muros, que não fosse ser páginas para as
histórias de uma cidade e de um povo? Um povo que sofre por não ter garantido seu direito à
cidade, educação, moradia, saúde, transporte, segurança, alimentação, por não ter garantido
seu direito de comunicar a todos os seus problemas e de ser ouvido.
A mídia massiva, representada pelos grandes veículos de comunicação e pelo
reduzido número de famílias que a domina no nosso país, ao contrário do que elas mesmas
dizem e no que o senso comum acredita, não é imparcial. Vivemos em uma sociedade que é
dividida por interesses diferentes e inconciliáveis, o que faz com que os que detêm o poder
tenham o direito de ser ouvidos e vistos.

Aqui sempre tivemos concentração no controle da mídia, até porque, ao contrário do
que acontece no resto do mundo, nunca houve preocupação do nosso legislador com
a propriedade cruzada dos meios. Historicamente são poucos os grupos que
controlam os principais veículos de comunicação, sejam eles impressos ou
concessões do serviço público de rádio e televisão. Além disso, ainda padecemos do
mal histórico do coronelismo eletrônico, que vincula a mídia às oligarquias políticas
regionais e locais desde pelo menos a metade do século passado. (LIMA, 2005).

Essa detenção de poder casada com o controle dos meios de comunicação faz com
que a parcela da população que não encontra na mídia massiva um meio de comunicar,
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busque outras formas de fazê-lo, transformando a cidade e seus muros em intermináveis telas
de arte onde expressam o que não é visto na televisão e nas grandes galerias.
Há alguns anos vem se desenvolvendo uma nova forma de arte pública: uma arte
que intervém em lugares mais ou menos marcados pelo abandono social e pela
violência, e que age modificando a paisagem da vida coletiva no sentido de restaurar
uma forma de vida social. (RANCIÈRE, 2005, p.1)

É fácil encontrar exemplos de arte pública, assim designada por Rancière, dentro
da própria universidade que, à primeira vista pode parecer ser um campo aberto de
conhecimento, reflexão e expressão, mas que, contudo, seleciona aqueles que não podem
expressar suas opiniões de forma institucional e que, por isso, recorrem aos muros.
No dia 18 de fevereiro de 2014, registrei uma pichação no tapume de uma obra
dentro do Centro de Humanidades I da Universidade Federal do Ceará (UFC), que fazia a
seguinte pergunta: Essa obra é eterna? (ver Figura 1). Logo na semana seguinte ela foi
apagada. E é dessa forma, sem autorização para existir, que as intervenções urbanas vão se
constituindo dentro da cidade. Sem uma ordem ou tempo claro, ficam até quando lhe é
permitido ficar.

Figura 1 Essa obra é eterna?
Fonte: Foto de Natália Guerra, 2014.

As intervenções urbanas, quaisquer que sejam elas, têm o sentido de transgredir
regras e, para isso, não escolhem lugar, ou melhor, às vezes escolhem aqueles que mais
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podem fazer incomodar com a presença de uma intervenção. Este é o caso, por exemplo, de
uma pichação sobre a corrupção feita em um prédio do governo ou da prefeitura.
Por ter esse caráter e existir para contestar, as intervenções urbanas sempre foram
vistas como elementos marginais, principalmente aquelas que se fixam na cidade. Hoje a Lei
nº 12.408, de 25 de maio de 2011, regulamenta o uso do graffiti, o que segundo alguns
teóricos dicotomiza e marginaliza ainda mais a pichação.
Os graffitis agora são legitimados artisticamente. Porém, no início não foi assim, os
grafiteiros eram considerados vândalos. Quando nasceu, principalmente no Brasil,
essa distinção entre pichadores e grafiteiros foi uma tentativa de descriminar o que é
mais ou menos artístico e o que é vandalismo. Quem trabalha no campo da arte e
quem trabalha no campo da ilegitimidade. Eu acho essa distinção muito
problemática. (CANEVACCI, 2009)1

A distinção entre graffiti e pichação, feita somente no Brasil, traz uma grande
discussão sobre o que é arte e o que merece estar nos muros e não nas galerias. Seja porque
incomoda ou porque vai dar lugar a um novo graffiti, as intervenções urbanas não são eternas
nas cidades de concreto e aço e por isso precisam ser transpostas para um outro espaço, como
afirma Glória Diógenes sobre um comentário feito por Hazul Luzah, um artista do Porto.
Como disse Hazul Luzah, um artista do Porto, a cidade existe para ser apagada. As
artes urbanas operam nessa fratura entre o material, o concreto e o que se encontra
em mutação, entre a instância da figuração, representação e o imaterial da invenção,
da recomposição permanente de paisagens e usos. (DIÓGENES, 2013)

A transposição proposta aqui nada tem a ver com a ideia de transferir a cidade
como ela é para um outro espaço, como o virtual. Mas de ampliar os elementos e situações
que transformam o meio urbano, construindo ainda os desdobramentos ocasionados pelas
intervenções urbanas.
Dessa forma, o ciberespaço, que não se desenvolve e se transforma como a
metrópole, cumpre o papel importante de transpor para um tempo e espaço indeterminado
tudo que é apagado da cidade. Tal transposição garante que outras pessoas possam ter acesso
à intervenção urbana sem necessariamente ter passado pelo lugar onde foi feita ou no tempo
que permaneceu por lá, como acontece nos muros da Av. da Universidade com a Av. Treze de
Maio, que todos os anos são apagados e pintados novamente com graffitis diferentes.
O registro dessas intervenções e a construção de novas narrativas dos
acontecimentos que levaram a existência dessas intervenções faz com que o ciberespaço
colabore com a construção de novas cidades.
1

Depoimento presente no vídeo “Pichação busca reconhecimento e é discutida por acadêmico”.

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=UzuCPnDFa4w Acesso em 09/06/14 às 19hs.
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Durante o Curso de Jornalismo da UFC, mais especificamente na disciplina
Laboratório de Jornalismo Multimídia, ministrada no 6º semestre, tivemos a oportunidade de
iniciar e desenvolver um trabalho com a temática do design. Na ocasião, pude realizar um
ensaio fotográfico que tinha como mote pensar o graffiti através do design. A ideia era
analisar o graffiti como intervenção urbana no lugar onde tinham escolhido para ele estar.
Hoje, acredito que seja necessário pensar as intervenções urbanas de uma forma
geral, levando-se em consideração seu papel e impactos na cidade.
Entendendo que as intervenções urbanas são uma forma radical de intervir no
espaço urbano e que fazem parte do cenário e construção do que é a cidade, as suas formas
são as mais variadas: a música, a dança, as pinturas, as mobilizações, tudo pode ser
instrumento para se intervir no ambiente urbano.
Neste trabalho, a política, a arte e a cultura hip hop (o break, o rap, o graffiti) são
as formas de intervenção que serão evidenciadas levando-se em consideração o modo como
seus atores se relacionam com a cidade. Seu objetivo central é fazer uma abordagem das
intervenções urbanas como forma de expressão e comunicação alternativa aos meios
midiáticos, e capazes de, por meio de um produto multimídia situado no ciberespaço, dar
visibilidade ao trabalho artístico dos que encontram outras formas de contar suas realidades.
O produto multimídia consiste em um site sobre intervenções urbanas. A
plataforma escolhida, pela praticidade e facilidade do uso somada à qualidade do resultado
final, é o Wix2. O site é intitulado Transpondo Cidades3, pois traz como temática central a
importância da transposição das intervenções urbanas para o ciberespaço e como a cidade
continua a se desenvolver nesse espaço. Nele estão reunidas, por meio de seus atores, as três
formas de abordagem escolhidas para este trabalho: a cultura hip hop, a política e a arte.

2
3

Endereço: http://pt.wix.com/
Endereço: http://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades
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2 Reflexão Teórica
Nesta parte do trabalho, pretendo fazer uma reflexão teórica sobre como se constitui a
relação da cidade e do ciberespaço com as intervenções urbanas. Para refletir sobre a prática
de intervir no meio urbano, achei necessário não trazer apenas referências da acadêmica, mas
evidenciar, sempre que possível, os sujeitos destas intervenções aqui abordadas e retratadas.
Para dar objetividade ao caminho que escolhi traçar neste trabalho, organizei a
estrutura deste texto dando ênfase às discussões sobre cidade, intervenções urbanas e
ciberespaço, sendo estes os temas centrais do meu trabalho. Pretendo aqui entender e
expressar através da teoria como, na prática, as intervenções urbanas se constroem através da
cidade e como esta dá sentido à existência daquelas.
Por último, quero ressaltar a importância do ciberespaço na mudança da metrópole.
Pois é ao ser transposta para o virtual que a cidade deixa de ser efêmera. Tudo que um dia
pertenceu a ela, de certa forma, continua a pertencer, por estar fixada no ciberespaço, lugar
atemporal. Essa atemporalidade garante que inúmeras outras pessoas possam ter acesso a algo
que já não está mais na cidade de concreto.

2.1 Cidade, intervenções e ativismos
"Ainda vão me matar numa rua. Quando descobrirem, principalmente, que faço
parte dessa gente que pensa que a rua é a parte principal da cidade."
Paulo Leminski

Ainda em seu surgimento, quando o homem pouco entendia o funcionamento da Terra
e o que determinava sua sobrevivência ou não, fixar-se em um determinado lugar, ainda que
por pouco tempo, era um meio importante de encontrar alimento, água e uma forma de
descanso.
Explorar e buscar territórios se tornaram algo constante na vida do homem nômade.
Encontrar o melhor pedaço de terra, onde iria finalmente permanecer, era tão importante
quanto a disputa pelo fogo, quando descobriu que este poderia ter muitas funções para lhe
manter vivo, como mostra o filme A guerra do fogo (1981), do diretor Jean-Jacques Annaud.
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O território, visto como uma unidade e diversidade, é uma questão central da
história humana e de cada país e constitui o pano de fundo do estudo das suas
diversas etapas e do momento atual. (SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 20)

O surgimento da propriedade privada reafirmou a importância de se fixar em um lugar
e garantiu ao homem a posse de terras e bens, além do surgimento da família. O direito à
posse determinava o que cada um faria com o espaço geográfico que lhe pertencia, que mais
tarde se transformou nas cidades.
Construída e rodeada por elementos diversos, a cidade abriga os mais diferentes tipos
de sujeitos. Para a sua morada, independe crença, cor, credo, classe social, gênero ou
orientação sexual. Além da construção subjetiva de cada um - ponto muito particular, ainda
que dependa de questões externas.
Divida por bairros, cada um ocupa a parte que lhe cabe de acordo com suas condições
financeiras e materiais. As cidades não funcionam apenas da hora em que o sol nasce até o
momento em que se põe. Durante o dia as pessoas saem de suas casas, trabalham, estudam,
consomem, e se encontram vivenciando, a cada dia, o que é viver nas grandes metrópoles.
Porém, é no período da noite que as intervenções urbanas mais transgressoras
acontecem na cidade. Os locais não permitidos são marcados das mais diversas formas e
principalmente através da pichação.
A parte que “cabe” a maioria da população é, muitas vezes, degradante. A luta diária
pela sobrevivência nos grandes centros faz com que, todos os dias, homens e mulheres
trabalhem por longos períodos, assim como para ter acesso a qualquer serviço público –
transporte, saúde, educação entre outros.
A massa, marginal durante muito tempo, invadia o centro da cidade e o
ressignificava, impondo a ruptura ostensiva das formas de "urbanidade, pois apenas
sua presença já implicava um desafio radical à ordem estabelecida das exclusões e
dos privilégios, já que o desejo mais secreto dessa massa era ter acesso aos bens que
a cidade representava. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 54)

As desigualdades sociais originadas do trabalho resultam na criação de regiões do
mandar e regiões do fazer (SANTOS e SILVEIRA, 2006). Essas, somadas às outras formas
de desigualdades, fazem com que uma parte dos que vivem dessa forma ou dos que se
indignam com essa situação se levantem para intervir na realidade, na tentativa de modificar o
meio urbano e, consequentemente, seu modo de vida individual e coletivo.
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A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, começaram a surgir os primeiros
focos de resistência que desenvolveu os primeiros movimentos sociais. Nesse momento, as
pautas giravam em torno de questões trabalhistas como a luta pela redução da jornada de
trabalho, pelo direito ao trabalho feminino, e pelo bem-estar social. Todas essas
reinvindicações objetivas da classe trabalhadora também se encontravam e estavam presentes
na Comuna de Paris, organizada pelos trabalhadores na França.
A partir dos anos 60, em várias regiões acadêmicas, o estudo dos movimentos
sociais ganhou espaço, densidade e status de objeto científico de análise e mereceu
várias teorias. Tudo isto ocorreu porque, em parte, os movimentos ganharam
visibilidade na própria sociedade, enquanto fenômenos históricos concretos.
(GOHN, 1997, p. 10-11)

Mais tarde, na década de 1960, os movimentos sociais começaram a adquirir novas
caras e reivindicações. Agora não se organizavam somente os trabalhadores em torno de
pautas trabalhistas, mas a juventude e a classe média, que buscavam nas ruas uma forma de
luta contra, por exemplo, as opressões e demais pautas subjetivas e simbólicas daquele
período, o que deu origem aos movimentos sociais modernos. (GOHN, 1997)
Com o desenvolvimento da internet e a possibilidade de uma maior acessibilidade ao
espaço virtual, os ativistas e os movimentos sociais que já se conectavam em redes fora do
ciberespaço, passaram a transferir essas relações para as redes sociais (Facebook, Twitter,
Google entre outros) que demonstraram um forte potencial de organização de pessoas em
torno de pautas políticas.
Ivana Bentes (2013) aponta essas redes sociais como lugares de assujeitamento no
capitalismo cognitivo, pois, segundo ela, são essas redes sociais fechadas e coorporativas que
nos submetem a um novo regime de expropriação, monetizam nossas conexões afetivas,
monitoram nossas redes de relações, se apropriam de nossa inteligência, tempo e vida,
assemelhando-se ao chão de fábrica fordista.
Porém, aponta essas ferramentas como uma possibilidade de luta de dentro do
capitalismo a partir do momento em que conseguem desenvolver movimentos que
aglutinaram milhares pelo mundo, como a Primavera Árabe, o 15M na Espanha, o Occupy
Wall Street e os protestos de junho de 2013 no Brasil. (MALINI; AUTON, apud, BENTES,
2013)
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A provocação tem como objetivo explicitar o que seja talvez uma das questões mais
difíceis do presente urgente: como afinal se movimentar e resistir "de dentro" dos
poderes, como lutar "de dentro" do capitalismo sabendo que por exemplo, diante de
empreendimentos corporativos que capitalizam o comum, sempre podemos
contrapor a multidão (Primavera Árabe, 15M na Espanha, Occupy Wall Street, os
protestos de junho de 2013 e manifestações em todo o Brasil) que vem "hackeando"
os sistemas de monetização da vida e se apropriando de suas ferramentas e
tecnologias para produzir resistência, turbulências, desvios, inveções. (MALINI;
AUTON, apud, BENTES, 2013, p. 9)

Apropriando-se das redes sociais e ainda do ciberespaço como um todo, diversos
grupos se organizam, se relacionam e disseminam suas ações pela rede, fazendo com que
outros possam ter conhecimento do que produzem. O Coletivo Aparecidos Políticos, assim
como o artista Narcélio Grud, é um exemplo disso, pois muito do que ambos produzem é
colocado no ciberespaço virando um arquivo de registro, mas também um documento que
conta a história de um determinado período e situação.
Contar um lado da história que não é conhecido e trazer fatos que não foram
mostrados são alguns dos objetivos do Coletivo Aparecidos Políticos. Por trás de suas ações,
está o desejo de que os jovens possam conhecer a real história do país e mudar a realidade em
que vivem. (MARTINS, 2014)
Da mesma forma pensa o rapper Moita, do grupo Reviravolta, que, em entrevista ao
Transpondo Cidades, afirma: “Eu comecei a cantar rap porque eu queria muito organizar a
juventude da periferia, poder levar autoestima a essa juventude, poder mudar o rumo que foi
traçado para ela.” (MOITA, 2014)
Assim como o ativista integrante do Coletivo Aparecidos Políticos, Marcos Martins,
mais conhecido como Marquinhos, o Rapper Moita e muitos outros se utilizam da
arte/intervenção urbana como uma ferramenta ideológica de convencimento e procuram
através dela disseminar na sociedade a forma como veem e acreditam que o mundo tem que
ser.
Eu sinto a experiência do grafite como uma experiência de forças que vêm do fundo
das coisas, do fundo das pessoas e que de repente adquire aquela consistência de um
grito. Porque o grafite ele está para o texto, assim como o grito está para a voz. O
grafite, ele é um berro. (LEMINSKI, s/d)

As intervenções urbanas, sejam através da cultura hip hop, da arte ou da política, têm
em sua essência a indignação, a contestação, a reivindicação e a forma radicalizada de
expressão. Esses sentimentos são decorrentes de acontecimentos da vida urbana, como as
desigualdades sociais, a disputa por espaços contra-hegemônicos, a luta contra a exploração e
a opressão, a arbitrariedade do uso do poder do Estado, entre outros.
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O poeta Paulo Leminski também utilizou a intervenção urbana como forma de
rebeldia. Em uma palestra sobre graffiti e pichação em meados dos anos 1980, na cidade de
Curitiba, o poeta revela os dois graffitis que fez na cidade: “Sentado não tem sentido” e “O
torto tem direito”.
Eu me lembro em particular de dois grafites que eu deixei por aí. Agora eu vou me
denunciar. Espero que não seja na casa da tia de nenhum de vocês. Sentado não tem
sentido é meu. Eu trabalhava numa agência de propaganda onde queriam que eu
passasse o dia inteiro sentado. Então eu peguei o spray, fui bem na frente, tinha um
muro alí que era um tesão e escrevi "sentado não tem sentido" então todo mundo era
obrigado a chegar no dia e ver o que eu pensava daquele "sentado". E o outro foi...
era o ano... do deficiente físico, um negócio assim daí eu resolvi contribuir para... e
fiz "o torto tem direito" (LEMINSKI, s/d)

Durante a palestra, Leminski afirma que o que o fascinou no graffiti, assim como a
toda a sua geração, é que o ato de grafitar, recém-chegado ao Brasil em 1970, se constituía em
um crime por danificar uma propriedade pública ou privada. Essa relação com o crime,
segundo Leminski, levou muitos jovens a sair grafitando pelas ruas nesse período.
Denominado como poesia marginal ou poesia alternativa, o graffiti veio como um
canal libertador de toda uma geração que vivia aprisionada na estrutura das cidades modernas
e constituía seus corpos como objetos e alvos do poder (FOUCAULT, 1987). Prédios,
hospitais e escolas que mais pareciam prisões faziam ansiar nestes sujeitos um grito de
liberdade.
Nós estamos presos dentro da cidade. Então os grafites que nós fazíamos nas
paredes em meados dos anos 70 e início dos anos 1980 não eram distintos em
natureza desses graffitis que estão expostos no museu de imagem do som que são
grafites de presidiários. A gente era presidiário de uma cidade. (LEMINSKI, s/d)

Esse aprisionamento sentido pela geração de Paulo Leminski se deu em parte por
conta do momento político pelo qual o país passava, o período do regime militar. Durante
esses anos (1964-1985), muitos jovens e trabalhadores brasileiros perderam o direito à
liberdade de expressão, bem como os direitos civis e políticos em 1968, com a promulgação
do Ato Institucional Nº 5 (AI-5).
Por outro lado, as cidades passavam por um momento de modernização nas suas
estruturas. A construção de grandes edifícios familiares e fechados, assim como a
descentralização dos centros, fazendo dos bairros microcidades, propunha à cidade uma nova
forma de sociabilidade (MARTÍN-BARBERO, 1997)
O desenvolvimento das metrópoles e as dinâmicas adquiridas por elas são
imprevisíveis para qualquer pesquisador. A única certeza que se pode ter é que
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independentemente dos rumos que tomem as transformações, sempre existirão focos de
resistência para contestar e construir uma nova cidade, pois, assim como afirma Canevacci: o
grafiteiro vive na mudança da metrópole, é parte constitutiva de uma nova metrópole.
(CANEVACCI, 2009)
É impossível presumir aqui os motivos e as premissas de cada pessoa que resolveu
fazer uma intervenção urbana em algum momento da vida, pois as intervenções urbanas têm
inumeráveis funções e objetivos que, muitas vezes, só podem ser desvendados pelo próprio
autor.
Da mesma forma como Leminski utilizou o graffiti para expressar uma indignação
pessoal com uma ordem que recebeu no trabalho, é possível que um grupo de ativistas faça
uma intervenção em protesto às decisões do governo, ou ainda que o pichador utilize o picho
apenas para se comunicar com outros pichadores.
As intervenções urbanas têm um caráter político, pois são formas dos sujeitos se
posicionarem positivamente ou negativamente em relação aos acontecimentos das suas vidas
e/ou do mundo. Porém, não é possível exigir uma consciência de classe ou um
posicionamento diante da história, pois elas podem ser compromissadas com isso ou não.
Desde a primeira conversa com Tinta Crua 4, reservei uma passagem de sua fala nos
meus arquivos para compartilhá-la no momento oportuno. Ao indagar ao artista - O
que é arte urbana pra você? Onde fica o tag5 no campo da arte? – Eduardo, o Tinta
exalta o impacto do bem feito e a capacidade que uma letra teria em sintetizar um
sentimento. (DIÓGENES, 2013)

Porém, é possível perceber que, independentemente do lugar ou da situação, uma
intervenção é sempre uma forma de expressão, como a tag que, segundo Tinta Crua, sintetiza
um sentimento. Em sua origem, as intervenções urbanas têm um sentido de contestação,
mesmo as tags, pois funcionam como demarcadoras de territórios.
Por exemplo, quando Michel Basquiat6 saia pichando seu nome pela cidade, o que ele
estava fazendo era avisar para as pessoas, marcando aquele território, de modo a indicar que
4 Tinta Crua é um artista do Porto, Portugal, que Glória Diógenes traz em sua última pesquisa sobre arte urbana
e grafite em Lisboa (2013)
5 Tag é assinatura do grafiteiro.
6 Michel Basquiat é um artista Norte Americano que desde a infância foi fortemente influenciado pela a arte.
Quando adulto decidiu sair de casa para ter um contato mais próximo com a intervenção urbana. Vivendo em um
primeiro momento na rua, Basquiat deixava suas tags por onde passava e mais tarde, alguns graffitis que
começaram a despertar a curiosidade de outros artistas urbanos.
(http://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades#!narclio-grud/c1j4w)
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teria passado por ali. É importante ressaltar que a forma de contestação expressa através das
intervenções urbanas não transparece em todas as intervenções.
Apropriado pelos lugares mais marginais da cidade, como as periferias e os guetos, o
graffiti, principalmente, passou a ser visto como um canal de diálogo com a juventude mais
pobre da cidade, o que ocasionou a sua institucionalização.
As instituições passam a se utilizar das intervenções urbanas para criar algum diálogo
com a juventude das periferias e procuram dar uma visibilidade ao graffiti, percebendo que,
além de ferramenta de contestação, o mesmo pode ser usado para embelezar a cidade.
A partir desta apropriação por outros sujeitos e para outros fins, foi aprovada em maio
de 2011 a lei Nº 12.408, que dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas em
embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. Esta lei legaliza a prática do
graffiti, como determina o artigo 6º, parágrafo 2º:
§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o
patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que
consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem
privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a
observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos
governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio
histórico e artístico nacional.” (LEI 12.408, 2011)

Mas Caroline Pivetta (2009) lembra bem: “Se a pixação7 existe, é por algum motivo, é
porque alguma coisa tá errada. A gente existe, o pixador existe pela própria sociedade.” 8O
pichador, mais do que ninguém, sabe o que é ser marginal, o que é não ter espaço nesta
sociedade.
E para ter espaço, ser visto e reconhecido, ainda que seja dentro de um pequeno
círculo de pichadores, de gangues e galeras (DIÓGENES, 1998), o pichador vai utilizar a
pichação, muitas vezes a única arma que têm para ser visto pela sociedade.

7

Durante a produção deste trabalho, quando conversava com os artistas urbanos, percebi o quão importante era
dar a essas pessoas o direito à fala, deixar que contassem suas próprias histórias, sem uma interferência externa.
Pensando nisso fiz algumas escolhas, como a de produzir materiais onde cada um pudesse contar sua própria
história. Optei também pela ausência de edição de conteúdos que pudessem dar outros sentidos as suas falas. Da
mesma forma busquei me colocar de fora das situações, deixando que as grafias usadas pelos pichadores
aparecessem apenas nas suas falas (pixo, pixador) e as grafias convencionais nas minhas (picho e pichador).
Optei ainda por usar a grafia internacional graffiti, usando grafite na fala dos artistas urbanos.
8

Depoimento presente no vídeo “Pichação busca reconhecimento e é discutida por acadêmico”.

Disponível em : http://www.youtube.com/watch?v=UzuCPnDFa4w Acesso em 09/06/14 às 19hs.
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Essa lei, porém, vem para agravar a dicotomia, existente apenas no Brasil, entre
graffiti e pichação, o que, segundo Massimo Canevacci (2009), serve para determinar quem
faz arte, quem não faz, quem é marginal e quem não é, colocando a pichação num patamar
inferior das intervenções urbanas.
Em entrevista à revista Fórum, o pichador Cripta Djean9 conta a história do amigo
Rafael Pixo Bomb. Estudante de arte e pichador, começou a perceber a rejeição que a escola
de artes tinha em relação à pichação.
Segundo Djean, Rafael se sentia hostilizado e oprimido pela instituição e pelos demais
estudantes, que não entendiam sua concepção de arte. Decidido a fazer algo em relação a isso,
preparou uma grande pichação no prédio da escola, pois era a maneira que enxergava de
defender a pichação em seu trabalho de conclusão de curso (DJEAN Apud DE MAIO, 2013).
A intervenção fez com que Rafael fosse expulso do curso e perdesse o direito de se
formar. Essa falta de diálogo com a pichação demonstra que nem mesmo as escolas de arte
estão dispostas a dialogar com a pichação.
Eu acho que os pixadores são demonizados, vistos como vândalos e marginais,
como pessoas que têm um espírito destruidor, sendo que na realidade a pixação é
inofensiva, ela é apenas uma intervenção estética e efêmera. O poder público e os
empresários têm o direito de intervir na cidade com o que quiserem, prédios,
shoppings, que são intervenções permanentes, e nós que somos o povo não temos o
direito nem de fazer uma intervenção efêmera num parede. (DJEAN apud DE
MAIO, 2013)

O pichador Djean ressalta aqui uma problemática relativa à discriminação com a
pichação. O que alguns dizem que é falta de espaço, já que é marginalizada, outros já dizem
que não. Estes acreditam que, na verdade, toda essa marginalização com a pichação faria com
que ela ganhasse mais espaço, já que não precisa de permissão para existir. Basta que cada um
sinta vontade de registrar seu picho na cidade.
De uma forma ou de outra, a caraterística que reúne todas as intervenções é a
efemeridade. Sendo legalizada ou não, sendo considerada arte ou não, elas sempre vão existir
por um tempo determinado na cidade. Seja porque pichar é crime, ou porque a parede vai dar
lugar a um outro graffiti, ou porque a manifestação de rua já passou, ou ainda porque a
performance artística terminou, as intervenções marcam a cidade e passam para dar lugar a
outras.
9

Cripta Djean faz parte do grupo de pichadores que picharam a 28º Bienal de Artes de São Paulo em 2008,
assim como Caroline Pivetta.
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O documentário Graffiti Wars (2011), de Jane Preston, retrata bem o que é a
efemeridade da cidade para as intervenções urbanas. As Guerras do Graffiti (traduzido do
título original) se trata de uma disputa do graffiti que ocorreu na cidade de Londres, em 2009,
entre dois grandes artistas urbanos, King Robbo e Banksy.
Com um começo ruim, Robbo e Banksy se estranharam desde o momento em que
foram apresentados um ao outro. O primeiro, por ter sido o precursor do graffiti na cidade e
grafitar locais inusitados, influenciou toda uma geração e ficou conhecido por isso. O
segundo, fugindo a regra de sua geração, não foi influenciado por Robbo. Seu grande trunfo
era o estêncil, trazendo grandes influências do artista francês Blek Le Rat.
Ao se conhecerem, Banksy foi rude com Robbo, o que gerou uma antipatia entre os
dois. Assim começou a disputa. Passados os anos, Robbo não grafitava mais, estava quase se
aposentando. Seus grafites, que antes estavam por todos os lugares da cidade, foram apagados
gradativamente, restando apenas um, embaixo de uma ponte em uma estação de trem.
Por outro lado, Banksy, sem nenhuma influência de Robbo, ganhava admiração dos
transeuntes e até mesmo da prefeitura de Londres, que conservava suas intervenções,
alegando que são obras de arte, ao passo que apagava todas as outras. Essa situação causava
estranhamento nos demais artistas urbanos e grafiteiros, que ainda acusavam Banksy de
trapaceiro por utilizar o estêncil e não grafitar a mão livre.
Em um dado momento, Banksy parece ter sentido necessidade de revidar o soco na
cara que levou de Robbo quando foram apresentados. Afirmou nunca ter ouvido falar do
grafiteiro e fez um estêncil junto ao único graffiti de Robbo que havia restado na cidade,
embaixo da ponte na estação de trem.
Diante do acontecimento, muitos artistas e grafiteiros se impressionaram
negativamente com a atitude de Banksy, pois ele havia quebrado uma das poucas regras das
intervenções urbanas: não intervir em uma intervenção do outro sem a autorização do autor.
Robbo revidou apagando seu graffiti e desenhando seu nome para dar outro
significado ao estêncil de Banksy. Os dois seguiram na disputa refazendo a intervenção. Em
outros lugares da cidade, Robbo e seu time (Team Robbo) seguiram intervindo em outras
intervenções de Banksy, sempre ressaltando como utilizar o estêncil era muito mais fácil e
prático, o que beneficiava Banksy.
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Robbo voltou a grafitar e repensou seu trabalho. Conseguiu até expor em uma galeria
e ganhar dinheiro com isso, o que era impensável por ele antes da disputa com Banksy.
Porém, em um dia qualquer, Robbo sofreu um acidente que o deixou em coma até os dias de
hoje.

Figura 2 - Graffiti original de King Robbo da década de 1980.

Figura 3 - Intervenção de Banksy no graffiti de King Robbo.
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Figura 4 - King Robbo apaga completamente seu graffiti original e faz outro junto a intervenção de Banksy.

Figura 5 - Banksy apaga tudo e faz este desenho utilizando giz.
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Figura 6 - Robbo pinta o muro de preto e faz este graffiti.

Figura 7 - Ao final da guerra, resta o muro preto.

A guerra entre Banksy e King Robbo demonstra o quão efêmeras são as intervenções
urbanas e que, além da interferência do Estado e dos impactos sofridos pelo ambiente em uma
intervenção de rua, existem muitos outros fatores que fazem um graffiti ser apagado para dar
lugar a outro.
Eu acho que o que é superinteressante na Arte urbana é que, no momento que está
na rua, não é meu. E eu quero perceber como é que a cidade, as pessoas, interagem
com isso. (ALVES apud DIÓGENES, 2013)
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Tamara Alves, artista do Porto (Portugal), ressalta a importância das pessoas se
apropriarem da sua arte trazendo outros significados. Esta é uma das características mais
perceptíveis das intervenções urbanas: a falta de pertencimento a um indivíduo específico,
passando a ter um pertencimento coletivo, o que faz com que outros sujeitos transformem o
que inicialmente só pertencia a uma pessoa.
2.2 Graffiti em rede (na internet)
A formação de redes é uma prática humana muito antiga, mas as redes ganharam
vida nova em nosso tempo transformando-se em redes de informação energizadas
pela internet. (CASTELLS, 2001)

Intervir no espaço urbano é, antes de tudo, se sentir ser coletivo. É ter entendimento
que a intervenção serve para tocar, dialogar e sensibilizar o outro, e que, sem ele, ela ficaria
incompleta e sem sentido.
Os grupos de pichadores, de grafiteiros e de ativistas estão conectados por uma forma
similar de intervir e enxergar o mundo. É difícil imaginar a política sem utilizar a intervenção
urbana, a intervenção urbana sem utilizar a arte e a arte sem utilizar a política. Como diz o
grupo de hip hop Gíria Vermelha em uma de suas músicas, “a arte pela arte, para nós é surda
e muda” (DIAS, 2008).
Todos esses elementos parecem funcionar como ferramentas que dão partida à
dinâmica das intervenções urbanas, fazendo com que todas se liguem por uma grande rede.
Essa rede proporciona aproximações e contatos, que se transformam em projetos incomuns. O
Coletivo Aparecidos Políticos, que se reconhece como um coletivo de artistas, é, muitas
vezes, confundido com um movimento social por conta dessa aproximação.
É muito comum a gente ser confundido com movimento social porque a gente tá
muito ligado a eles, né? Nosso trabalho sempre passa pelos movimentos sociais
porque é um dos resquícios, né? A criminalização... A descriminalização dos
movimentos sociais, ainda é um resquício muito sério desse regime de exceção.
(MARTINS, 2014)

O surgimento da internet fez com que essas redes migrassem para o ciberespaço. Essa
transposição garantiu um aumento de grandes proporções às redes, pois elas deixaram de ser
locais e passaram se expandir no espaço virtual. Por exemplo, o Coletivo Aparecidos Políticos
hoje pode, de maneira muito mais rápida e fácil, fazer contato com demais pessoas e coletivos
com sua mesma temática pelo Brasil todo e até pelo mundo.
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O mesmo acontece com o grupo Reviravolta, que pode se articular nacionalmente
reunindo diversos grupos de hip hop pelo Brasil inteiro, formando uma rede de grupos com a
mesma temática e objetivos, oxigenando o movimento nacionalmente.
Da mesma forma acontece com o artista Narcélio Grud, que já realizou diversos
trabalhos em parceria com artistas urbanos internacionais e organizou eventos na cidade como
o Festival Concreto – primeiro festival internacional de arte urbana trazendo esses artistas
para a cidade.
A transposição das redes locais para a internet nos dias de hoje dá uma nova dinâmica
a nossas vidas como afirma Castells (2001):
A influência das redes baseadas na Internet vai além do número de seus usuários: diz
respeito também à qualidade do uso. Atividades econômicas, sociais, políticas e
culturais essenciais por todo o planeta estão sendo estruturadas pela Internet em
torno dela, como por outras redes de computadores. De fato, ser excluído dessas
redes é sofrer uma das formas mais danosas de exclusão em nossa economia e em
nossa cultura. (CASTELLS, 2001, p.7)

A dinâmica de vida que enfrentamos hoje nas grandes capitais faz com que a internet
possa ser uma grande aliada. Poder resolver problemas do cotidiano e até se conectar com
pessoas do mundo inteiro via internet nos dão outras possibilidades e visão do mundo. Dessa
forma, o ciberespaço vem ganhando mais importância nas nossas vidas.
A cibercultura é a cultura contemporânea marcada pelas tecnologias
digitais. Vivemos já a cibercultura. Ela não é o futuro que vai chegar, mas o nosso
presente (home bankins, cartões inteligentes, celulares, pamls, pages, voto
eletrônico, impostos de renda via rede, entre outros). (LEMOS, 2003, p. 2)

Frente a isso, e com as transformações cotidianas da cidade, seria difícil não se pensar
em fazer registros sobre as transformações e levá-los ao ciberespaço. Com o surgimento da
fotografia digital (1981), fotografar ficou mais acessível em relação ao valor e ao tempo. Não
era mais preciso usar horas do dia para fazer uma revelação, nem muito menos gastar em
filmes que tinham exposições contadas.
Passados os anos, comprar uma máquina fotográfica ficou cada vez mais barato,
devido à baixa de custo dos equipamentos fotográficos. Sem falar dos celulares, que já vem
com câmeras. Toda essa praticidade levou ao que alguns chamam de banalização da
fotografia, mas, por outro lado, possibilitou o acesso para os que não têm a possibilidade de
adquirir um equipamento caro.

28

A partir daí, os pichadores começaram a difundir vários pichos e graffitis na internet.
As redes sociais, em especial o Orkut, eram uma importante fonte de pesquisa para ter acesso
a esses registros, pois lá se reuniam muitos grupos e compartilhavam as imagens de seus
pichos. (DIÓGENES, 2011)
Essa possibilidade de eternizar a cidade garante aos que não estiveram no momento
em que a intervenção aconteceu o conhecimento da história e do que se passou naquele local.
Isso se estende às gerações futuras e às pessoas que se encontram em lugares distantes, que
não podem ter um contato direto com o que está sendo produzindo em determinado lugar.
Isso tudo é possível com a transposição da cidade para o ciberespaço. Narcélio Grud,
em entrevista à Web Revista Impressões Digitais da UFC, afirma ainda que os registros das
intervenções na internet são importantes também porque fazem outras pessoas que querem
começar a grafitar conhecer algumas técnicas e entender como se faz um graffiti. “A internet
contribui muito porque você vê outros estilos”. (GRUD, 2011)
Dessa forma, o ciberespaço vem cumprindo um papel importante de dar extensão a
cidade e não deixar as inúmeras intervenções, que acontecem todos os dias nos muros e nas
ruas, simplesmente desaparecerem. As intervenções, registradas por todos nós, ganham cada
vez mais espaço e admiração dos internautas no ciberespaço, fazendo entender que a rua é
espaço de todos.
Desta forma, este trabalho vem trazer uma contribuição para a compreensão do que
são as intervenções urbanas e como elas se organizam no ciberespaço. No site Transpondo
Cidades, produto deste trabalho, é possível conhecer alguns dos indivíduos que intervêm na
cidade e seus trabalhos, que se cruzam entre a cultura hip hop, a arte e a política.
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3 Reflexão prática
Nesta parte do relatório, descreverei de que forma realizei o trabalho prático – como
surgiram as ideias acerca do tema e do produto, as decisões editoriais e práticas de elaboração
e a construção do conteúdo feito para o site.
Apresentarei os sujeitos escolhidos como fontes, contando suas histórias com as
intervenções urbanas e a relação existente entre eles, o que forma, para mim, uma rede de
pessoas que intervêm e constroem a história da cidade.
Demonstro aqui as técnicas jornalísticas que utilizei para argumentação em defesa
deste trabalho, fundamentadas nos teóricos Guillermo Franco e Ramón Salaverría.
3.1 Considerações gerais sobre metodologia e recorte temático
No ano de 2013, quando cursava a disciplina de Laboratório de Jornalismo
Multimídia, do sexto semestre, um dos temas sugeridos para o trabalho de conclusão do
semestre foi o design. Sem nunca ter estudado a fundo o tema, fiquei alguns dias pensando em
como poderia colaborar com o produto que seria produzido pela turma.
Depois de muito pensar e pesquisar, consegui encontrar uma relação entre o tema e as
Artes Urbanas e, em especial, com o graffiti. Logo imaginei o design através das Intervenções
Urbanas e elas, que sempre me chamaram atenção, agora teriam um significado ainda maior.
Durante esse tempo, compreendi o quão importantes são para a cidade as Intervenções
Urbanas. Elas dão às pessoas a possibilidade de se expressarem usando a cidade como palco
para isso, o que é o mínimo que o sistema em que vivemos pode oferecer a uma grande
parcela da sociedade.
Eu diria pra você o seguinte: quem sabe também se a arte urbana não é um brado de
resistência, de ocupação da cidade? Nós não deveríamos estimular cada vez mais
essas leituras? Eu penso que seria extremamente bem vindo pra Fortaleza se nós
conseguíssemos hoje fazer um inventário desses dizeres, desses escritos, dessas
estéticas. E dessas estéticas que muitas vezes nós mesmos não temos tempo de parar
para olhar. (DIÓGENES, 2014)10

O direito à cidade, que não é dado a todos, e o teor de rebeldia, de indignação e de
transformação marcado nas Intervenções Urbanas me motivaram pela escolha do tema. Saber
que posso colaborar com uma discussão que vai ajudar a esclarecer, dar visibilidade e
10

Fala de Glória Diógenes, no Café Cultural do Dragão, realizado pelo Dragão do Mar, em Fortaleza, em março
de 2014.
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descriminalizar, ainda que pouco, essas práticas e seus sujeitos é algo que, para mim, faz o
trabalho ter sentido.
Após algumas reflexões e orientações sobre como o trabalho se desenvolveria, ficou
decidido que o produto seria um site sobre intervenções urbanas. Como de uns tempos para cá
esse tipo de intervenção veio ganhando espaço tanto nas ruas como em espaços de reflexão,
seja na academia, nos movimentos sociais ou nos próprios grupos que se articulam em torno
da temática11, tive a oportunidade de acompanhar alguns debates e conversar com alguns
Artistas Urbanos.
Em meio a um universo ainda muito novo para mim, e sem saber ao certo como tratar
do assunto ou que contribuições poderia dar para o campo da Comunicação, tive
conhecimento de uma palestra que aconteceu no dia 4 de março deste ano. Nela, Glória
Diógenes, recém-chegada de Portugal, apresentaria sua pesquisa de pós-doutorado, "Arte
Urbana: Continente e Fronteiras", no Café Cultural do Dragão, no Centro Dragão do Mar de
Arte e Cultura.
Escutar sobre esta pesquisa me fez ter uma compreensão maior e mais ampla sobre as
intervenções urbanas, fazendo-me perceber em que sentido aquela pesquisa poderia colaborar
com a minha em aspectos complementares, sobretudo na relação sobre o ciberespaço.
A decisão pela abordagem sobre o ciberespaço delimitou meu objeto de pesquisa, que
passou a ter a pretensão também de entender e demonstrar de que modo o espaço virtual
poderia colaborar com as intervenções urbanas, reservando a ele um papel diante dessas
intervenções.
Foi nesse momento que eu consegui enxergar, ainda com mais clareza, a importância
de estar debatendo Intervenções Urbanas em um site, já que a construção e a desconstrução
cotidiana das cidades não permitem às intervenções se perpetuarem nelas. Dessa forma, o
ciberespaço assume um lugar de transposição da cidade.

11

Como a Semana de Arte Urbana (SAU), o Festival Concreto (1º Festival Internacional de Arte Urbana), o
Grito do Rock 2014 - que não é um evento sobre intervenções urbanas, mas trouxe uma oficina de graffiti este
ano -, os diversos espaços sobre graffiti que acontece nos CUCAS, bem como as recentes pesquisas realizadas
dentro da academia como os trabalhos de conclusão de curso de Juliana Almeida Chagas (Imagens narrativas: A
cultura nômade dos pichadores de Fortaleza, 2012) e de Frederico Elias Alves Dos Santos (Conflitos visuais na
avenida do grafite, 2010)
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A partir disso, pude dar continuidade ao meu trabalho sobre Intervenções Urbanas que
havia começado na disciplina de Laboratório de Jornalismo Multimídia. Agora com uma
compreensão mais ampla sobre o significado, o papel e a importância dessas intervenções na
cidade, resolvi que não trataria apenas do graffiti, mas das intervenções urbanas de uma forma
mais geral, para que pudesse dar uma dimensão de como elas constituem a cidade.
Ao decidir sobre este trabalho, não tive pretensão de reunir e estudar a fundo todos os
grupos que fazem intervenções urbanas na cidade. Durante minha vida acadêmica, tive
oportunidade de conhecer ativistas e também artistas urbanos. Nesse percurso, conheci de
perto o trabalho de alguns e passei a admirá-los pela qualidade de seus trabalhos e pelo modo
de intervir politicamente e construir os espaços na cidade.
Observando os grupos que me rodeavam e a forma como interviam no meio urbano é
que fui construindo um conceito sobre intervenções urbanas e, dentro deste conceito, o que
era legítimo ou não. Dessa forma, ao optar por esta pesquisa, entendi que meu objeto iria ser
construído e moldado cotidianamente à medida que me aproximava e me relacionava com os
atores que constituem a cena das intervenções urbanas.
O que conta mesmo em pesquisa científica é a construção do objeto. Em geral, essa
construção não é algo que aconteça de uma hora para outra ou sem grandes esforços,
não é um plano que se desenhe antecipadamente, à maneira de um engenheiro: é um
trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, por retoques sucessivos,
por toda uma série de correções e emendas. (ARAÚJO apud BOURDIEU, s/d)

Dessa forma, como afirma Bourdie, me utilizei de uma construção que se desenvolveu
ao longo da pesquisa à medida em que conseguia ter mais percepções sobre o meu objeto, o
que me garantia mais elementos e novas observações que me fizeram avançar nas reflexões e
no modo de pensar as intervenções urbanas.
Em contato com esses grupos e movimentos e com os acontecimentos da cidade, pude
perceber que alguns tipos de intervenções estão conectados de alguma forma. A relação da
pichação com o graffiti é a mais visível pela dicotomia que se criou entre os dois estilos, ainda
que pertençam a um mesmo universo.
O break e o rap, somados ao graffiti, formam a cultura hip hop, que se relaciona
também com a arte e a política, criando, dessa forma, uma relação com outros sujeitos da
cidade que se manifestam através das intervenções urbanas pelo viés da arte e/ou da política.
Percebi que esses elementos circulam em volta das intervenções urbanas, gerando um
círculo de conectividade entre essas formas de expressão – a cultura hip hop, a política e a
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arte. Ao utilizar alguma delas, a outra sempre será complementar para dar um sentido maior e
mais efetivo à intervenção.
Dessa forma, reuni em meu trabalho os quatro sujeitos que, no meu entendimento,
poderiam dar sentido a esse pensamento. Danilo Castro, Moita (Reviravolta), Marquinhos
(Aparecidos Políticos) e Narcélio Grud aparentemente não têm nenhuma ligação. Porém, as
formas como cada um pensa e executa suas intervenções na cidade perpassam umas pelas
outras.
Em 2011, Danilo era estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal do
Ceará (UFC) e viu, em uma oficina sobre graffiti ministrada por Narcélio Grud, no Diretório
Acadêmico (D.A) de Comunicação Social, a oportunidade de fazer uma Intervenção Urbana
pela primeira vez na vida.
Danilo não é artista visual, muito menos grafiteiro, mas confessa que, desde a primeira
vez que viu as paredes do D.A, sentiu vontade de deixar alguma marca sua dentro da
Universidade.
Antes de eu participar dessa oficina, eu via as pinturas do D.A e não gostava,
pareciam rabiscos aleatórios - hoje também. Eu também sentia uma necessidade de
deixar uma marca minha na UFC, quase como um primata que precisa registrar algo
numa pedra para a posteridade. (CASTRO, 2014)

De todas as fontes que quis trazer para este trabalho, para mim, Danilo, com certeza,
era a mais óbvia e necessária pela forma como representa a espontaneidade da apropriação da
prática das intervenções urbanas. É neste personagem que consigo trazer, de forma simples, o
que é a prática das intervenções urbanas e seu conceito mais elementar.
O lugar que não pertence a ninguém acaba por se tornar lugar de quem ousa ocupá-lo.
Em tempos de manifestações, pelo qual o país passa desde junho de 2013, isso fica ainda mais
claro.
A partir de dentro das grandes manifestações, que, por si só, já são intervenções
urbanas, é possível criar ainda outras pequenas intervenções, manifestações muitas vezes
individuais, mas que expressam também anseios coletivos. Exemplo disso são as pichações
“Não vai ter Copa”, “Fifa go home”, “Imagina na copa”, “Anticopa”, entre outras, que trazem
a temática da Copa, mas também da repressão policial e das pautas gerais dos protestos, como
educação, saúde e transporte.
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Quando um manifestante usa o spray para deixar ali cravada sua marca com sua pauta
na cidade, ele não precisa ter técnica, nem ser artista. Basta que a vontade de manifestar seu
descontentamento, de se expressar, se faça presente para que, dessa forma, ele contribua para
contar a história da cidade, que está sendo construída naquele momento.
É com o desejo de contar e de fazer história que o rapper Moita quis imprimir nos
jovens da periferia autoestima para que eles fossem protagonistas das suas próprias vidas. Por
terem uma educação precária e problemática, Moita conta ao Transpondo Cidades, que a
cultura hip hop acaba se tornando uma espécie de livro didático da periferia para esses jovens.
Segundo Moita, é através do rap, do break e do graffiti que esses jovens conseguem se
expressar e dar outros rumos para suas vidas. Em 2007, percebendo esse poder da cultura hip
hop, Moita, que é morador do bairro Barroso, decide montar o grupo de hip hop Reviravolta
para organizar a juventude local e influenciar outros jovens com a música.
Marcos Martins, mais conhecido como Marquinhos, ainda jovem conseguiu ter a
mesma percepção em relação ao hip hop. Logo cedo, seu primeiro contato com as
intervenções urbanas foi por meio do break, através do qual se aproximou de alguns DJ’s e
ajudou a construir a cena do hip hop no Ceará.
Um pouco depois, ele teve um contato com o graffiti, linguagem que leva para o
Coletivo Aparecidos Políticos e com a qual trabalha até os dias de hoje. Segundo o artista
visual, a necessidade de se organizar em um Coletivo (de artistas) como o Aparecidos
Políticos vem desde a época da escola, quando estudar sobre a ditadura militar, para ele,
parecia ser uma coisa sombria pela forma nebulosa como os fatos que abalaram tanto o país
naquele período eram contados.
Marquinhos afirma que atuar dentro de um coletivo que intervém na cidade fazendo
um contraponto ao Regime Militar é possibilitar que muitos jovens possam ouvir um outro
lado da história e traçar seu próprio caminho. Para atingir esse objetivo, o grupo, composto
por diversos artistas, usa desde lambe-lambe, passando pelo graffiti e chegando às
performances de rua para levar a discussão à sociedade.
O bairro do Benfica, em especial, é repleto de grafites com essa temática. É difícil
passar pela Avenida 13 de Maio, quase esquina com Avenida da Universidade, e não se
impressionar com um graffiti que toma quase todo o muro do prédio de esquina da Reitoria.
Ainda lembro quão impressionada fiquei a primeira vez que me deparei com aquele graffiti.
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Porém, ele, que foi feito por Narcélio Grud em parceria com o Coletivo Aparecidos Políticos
para a I Jornada Para Não Esquecer Jamais.12, não impressiona apenas pelo tamanho.

Figura 8 - Graffiti de Narcélio Grud em parceria com o Coletivo Aparecidos Políticos no Muro da
Reitoria Da UFC. Produzido em 2011 para a I Jornada Para Não Esquecer Jamais.

Fui chamado por um grupo que tem um trabalho ligado a ditadura e também alguma
ligação com a universidade. Não recordo o nome agora, mas é uma associação onde
a sede é próximo a FEAC... A ideia foi de fazer um mural temático, pois na época
houve uma semana de palestras, seminários, etc sobre o assunto na UFC. Me deram
o mote e daí fiz minha leitura. Eles ajudaram na compra do material e fizeram o
tramite pra liberação do muro também. A pessoa deitada é o Edson Luiz, um ícone
na história da ditadura militar brasileira (GRUD, 2013)

O graffiti de Grud remete a um momento forte da história, o assassinato de Edson
Luiz, na época um jovem estudante secundarista. Ativista no período do regime militar, o
estudante aparece no graffiti morto, carregando, simbolicamente, todas as mortes decorrentes
destes anos no país.

12

A I Jornada Para Não Esquecer Jamais foi organizada em 2011 pelos movimentos sociais que reivindicam que
a Ditadura Militar não seja esquecida pelos males que causou ao país entre outras pautas como a abertura de
arquivos, para que momentos como esses não voltem a se repetir. Esse é também o objetivo da Jornada.
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Nárcelio Grud vem construindo sua trajetória há um longo período, passando por
diversos caminhos que o possibilitou conhecer a pichação e depois fazer uma transição para o
graffiti. Dessa forma, Grud reúne, para este trabalho, todos os elementos apresentados nos
outros indivíduos citados aqui, pois nele está presente a cultura hip hop, a arte e a poesia;
além dos encontros com Danilo e o Coletivo Aparecidos Políticos.
Foi em cima dessa possibilidade de formar uma rede de relações entre sujeitos e ações
que resolvi desenvolver esse trabalho, mostrando como os indivíduos e as relações se
encontram e constroem a cidade e de que forma essa construção é transposta para o
ciberespaço.
3.2 Reflexão sobre formato presumido
O produto desenvolvido por mim foi um site de natureza jornalista que tem como tema
central as intervenções urbanas na cidade de Fortaleza. Nesse site, escolhi alguns personagens
que representassem os quatro tipos de intervenção urbana que compreendo que são mais
constantes na cidade e que conseguem se relacionar entre si, formando uma espécie de rede.
Essas intervenções apresentadas no site são o graffiti (graffiti e pichação), a cultura hip
hop e a arte e política, principalmente somadas aos primeiros elementos. Constatei ao longo
do trabalho, enquanto fazia entrevistas13 e pesquisas, que uma dessas formas de intervenção
em algum ponto se encontrava com a outra, o que fazia com que os personagens também se
encontrassem.
Diante de todas as discussões que são polêmicas e que envolvem as intervenções
urbanas, a que mais me tocou foi a questão da efemeridade causada pelo apagamento da
cidade, seja por uma questão de marginalização ou de construção e desconstrução das urbes.
Essa reflexão, em especial, me fez pensar sobre a importância do ciberespaço para
além de um suporte para um trabalho acadêmico, mas como ferramenta que pode exercer um
papel frente às intervenções urbanas de transpor a cidade para o plano virtual, para que essas
intervenções de alguma forma continuem a existir.
Pensando nisso, me veio à mente que nenhum título poderia ser mais significativo para
um trabalho que aborda essa temática e esses questionamentos do que Transpondo Cidades.
Para mim, a escolha dele trás ao ciberespaço um dever diante das intervenções urbanas.
13

Ver apêndices na p. 51
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Devido ao avanço das tecnologias e ao desenvolvimento de redes wireless, a internet
tem ganhado, todos os dias, mais usuários. Ainda que não seja um meio completamente
acessível, pois não está disponível para a totalidade da população, segue sendo uma das
ferramentas que permite acesso de forma mais prática às informações.
Desta forma, garante também uma transposição dos veículos de comunicação para o
ciberespaço. Hoje, por exemplo, é possível ler um jornal, assistir à televisão e até mesmo
ouvir um programa de rádio pela internet. Esse fato causa uma convergência de mídias, o que,
para a web, é um acontecimento importante.
Em todo caso, se aguarda um esclarecimento linguístico necessário desta palavra
pela RAE. A etimologia latina ("multi" - 'grande' e "mídia" plural de médium:
'meios', 'intermediários') dá pistas do seu real significado: multimídia é aquilo que se
expressa, se transmite ou se recebe através de vários meios. (SALAVERRÍA, 2001,
tradução nossa)14

A convergência de mídias na internet possibilita que diferentes tipos de mídia, além do
texto, sejam utilizados no sentido de complementariedade de códigos para uma melhor
compreensão da mensagem, como afirma Salaverría (2001).
A mensagem multimídia, como já foi dito, deve ser um produto polifônico que vai
combinar conteúdos expressos em vários códigos. Mas também deve ser unitária. A
mensagem multimídia não é alcançada pela mera justaposição de códigos textuais e
audiovisuais, mas através de uma integração harmoniosa destes códigos em uma
mensagem unificada. (SALAVERRÍA, 2001, tradução nossa)15

Os elementos que caracterizam a multimídia fazem com que a escolha pela produção
de um site seja algo indispensável para este trabalho, já que as mídias de texto, áudio, vídeo e
fotos se encontram nas reportagens produzidas.
A escolha pela plataforma Wix se deu devido a sua praticidade e qualidade de
resultados. Desenvolvido em 2006, o Wix tem como objetivo fazer com que qualquer pessoa
possa desenvolver um site de forma simples, mas com uma aparência profissional. O site
14

En cualquier caso, y a la espera de una necesaria clarificación lingüística de esta palabra por parte de la RAE,
el origen etimológico latino ("multi" -’numeroso’ y "media" plural de medium: ‘medios’, ‘intermediarios’) da
claras pistas de su significado esencial: multimedia es aquello que se expresa, transmite o percibe a través de
varios medios. (SALAVERRÍA, 2001)

15

El mensaje multimedia, ya lo hemos dicho, debe ser un producto polifónico en el que se conjuguen contenidos
expresados en diversos códigos. Pero, además, debe ser unitario. El mensaje multimedia no se alcanza mediante
la mera yuxtaposición de códigos textuales y audiovisuales, sino a través de una integración armónica de esos
códigos en un mensaje unitario. (SALAVERRÍA, 2001)
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pretende reunir em seus usuários fotógrafos, músicos, pequenos empresários, empreendedores
ou estudantes, que possam encontrar soluções para dar visibilidade aos seus trabalhos.
Denominado como uma plataforma de criação de sites do tipo “arraste-e-solte”, o Wix
disponibiliza templates e diversas outras ferramentas necessárias para a construção do site, o
que torna a criação do site uma tarefa simples.
Em 2006, o Wix nasceu, mudando para sempre a maneira como as pessoas criam a
sua presença online. Com mais de 49 milhões de usuários em 190 países, realmente
todo mundo tem total liberdade para criar sua própria presença online. Quer saber o
que foi a motivação para construir e oferecer algo de graça? Pergunte a qualquer
membro da nossa equipe e a resposta será a mesma: Essa é a forma como a web
deve ser. (WIX, s/d)

Por não ter experiência em diagramação e design, a proposta do site se encaixou
perfeitamente para mim. A possibilidade de trabalhar com uma espécie de colagem fazia com
que a organização dos elementos, que o site já disponibilizava prontos, acontecesse de forma
mais fácil.
Dessa forma, optei por uma página inicial simples, constituída com poucos elementos,
contendo links que abririam para seis janelas: Sobre, Galeria de fotos, e as quatro reportagens
com seus respectivos personagens e histórias.
Organizando assim, consegui dar visibilidade e ordem aos elementos, criando um
padrão para a página inicial, o que torna fácil também a busca pelo que se procura no site, já
que o Transpondo Cidades não conta com uma ferramenta de busca, pois ela ainda está em
desenvolvimento para o Wix.
A seção “Sobre”
Procurei trabalhar o “sobre” com uma cara de editorial, para que a ideia do trabalho e
os objetivos, bem como as escolhas que fiz, ficassem claras e justificadas para o leitor. Achei
importante ainda me apropriar um pouco desta parte do site, para que o leitor tivesse ciência
de quem está por trás desse trabalho e qual é a minha relação com o produto.
A galeria de fotos
A galeria de fotos é um dos elementos importantes do site. Organizada com um efeito
carrossel, estendendo-se de forma horizontal de uma ponta a outra da página, ela tem o papel
de dar ao leitor a dimensão do que são os graffitis espalhados pela cidade e como eles se
organizam.
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Trazendo suas respectivas localizações, a galeria funciona também como uma espécie
de mapa de graffitis da cidade, já que tenta dar visibilidade a esses lugares, que, mesmo sendo
repintados, são paredes marcadas por esse tipo de intervenção urbana.
Além disso, traz a questão temporal, que corrobora com a efemeridade desse tipo de
intervenção urbana para a cidade. Feitas em 2013, muitas dessas intervenções já não existem
mais. As paredes que antes ocupavam hoje dão espaço a outros graffitis, e o registro dos que
existiam se perpetuam agora no ciberespaço.

Figura 9 A página referente à galeria de fotos conta com a galeria "estilo livre", além de um texto introdutório,
que funciona como um “abre” e que tem como objetivo dar indícios ao leitor do que se trata esta galeria.
Fonte: Transpondo Cidades (http://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades#!olhando-os-muros/c1b2h)

Optando por oferecer uma página com elementos organizados e sem que disputassem
uns com os outros, tentei disponibilizar a galeria de uma forma dinâmica. Assim, escolhi
utilizar a galeria “estilo livre”, que me permite organizar as fotografias da forma mais
conveniente.
A escolha pela organização dos elementos desta página foi mais estética do que
funcional, já que o leitor não pode visualizar de uma vez todas as fotografias. No entanto,
permite que clique em quase todas que estão dispostas na página sem precisar abrir a galeria.
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Figura 10 Ao expandir a foto, ela aparece assim.
Fonte: Transpondo Cidades
(http://nataliacguerra.whttp://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades#!transpondocidades/zoom/c1b2h/ima
gedx1)

Para deixar mais claro sobre o que se trata o ensaio, já que é constituído por símbolos
– fotografias e graffitis –, achei pertinente disponibilizar um texto que complementasse o
sentido das fotografias, como afirma Joly (2007)
Evocaremos a complementaridade entre imagem e linguagem, como a oposição
imagem/ linguagem é uma falsa oposição, uma vez que a linguagem não só participa
na construção da mensagem visual mas transmite-a, completando-a mesmo, numa
circularidade simultaneamente reflexiva e criadora. (JOLY, p. 11, 2007)

Como as fotos tem um caráter mais artístico por conta dos graffitis, procurei produzir
um texto que tem um caráter objetivo, uma referência teórica, mas que também possui
sensibilidade ao que a cidade está mostrando através de seus muros.
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Figura 11 A página inicial é constituída por poucos elementos, evitando uma aparência poluída em que os
elementos por ventura disputassem atenção uns com os outros. Os elementos desta página têm como objetivo
abrir janela para outras
Fonte: Transpondo Cidades (http://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades)

Reportagens
Em relação às demais páginas do site, criei um padrão tanto estético como de
conteúdo. Para dar conta disso, tentei organizar da mesma forma os elementos de todas as
páginas, situando os retratos dos personagens à esquerda, o título e o abre à direita, e o
restante do material – vídeo, texto ou fotografia abaixo e preenchendo o restante do espaço.
A expressão através do graffiti (Danilo Castro)
Optei por deixar a entrevista em uma só coluna, para que o leitor não precisasse ficar
subindo e descendo a barra de rolagem para ler o texto. A entrevista ping pong também
permite ao leitor encontrar a informação que ele quer através das perguntas sem precisar ler a
entrevista toda, gerando uma não-linearidade no texto.
Ao final da página, é possível encontrar uma pequena galeria de fotos com os graffitis
citados na entrevista, o que dá ao leitor uma dimensão da história do personagem com o
graffiti e o momento no qual se apropriou das intervenções urbanas.
O “abre” da página funciona como um elemento introdutor à entrevista. Ele dá
indícios ao leitor do que se trata e de qual é a relação do personagem com o que está sendo
abordado.
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Figura 12 Os links utilizados nesta página são dois, um externo e um interno. O
primeiro leva a uma entrevista de Danilo com Narcélio Grud, e o segundo remete à galeria
completa do site.
Fonte: Transpondo Cidades (http://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades#!danilocastro/c18py)

A cultura hip hop e o ritmo e poesia (Moita)
A página do rapper Moita se diferencia da primeira pelo aspecto da musicalidade
presente no personagem, que foi transferida para a página com o objetivo de dar uma
identificação com o rapper e o seu trabalho. Além disso, a diferenciação também se dá pelas
mídias utilizadas.
Essa página conta com uma entrevista de 6 minutos e 43 segundos com Moita. A
entrevista foi propositalmente curta para não cansar o ouvinte, fazendo a pessoa escutá-la até
o final.
A entrevista gira em torno das concepções do personagem sobre a cultura hip hop,
com o objetivo de dar esclarecimento a respeito do tema ao internauta que nunca ouviu falar
do assunto. Moita fala também sobre o surgimento do grupo Reviravolta e seu trabalho com o
rap.
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Figura 13 Essa página tem um link externo para a página do myspace do grupo, facilitando a vida dos
que viram a reportagem e tiveram curiosidade para saber mais sobre o grupo.
Fonte: Transpondo Cidades (http://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades#!herberte-souza/c1mpg)

O cd do grupo foi disponibilizado na página para que as pessoas pudessem conhecer e
tirar suas próprias conclusões a respeito do grupo Reviravolta. A escolha por disponibilizar na
página o box “outros raps” tem o intuito de mostrar para o internauta que existem outros tipos
de raps além do que eu apresento no site.
Essa página tem um link externo para a página do myspace do grupo, facilitando a
vida dos que viram a reportagem e tiveram curiosidade para saber mais sobre o grupo.

Aparecidos Políticos: Utilizando a arte como forma de combate (Marcos Martins
– Marquinhos)
Com este personagem, optei por um vídeo, no qual ele pudesse narrar sua trajetória
enquanto ativista, como se desenvolveu sua relação com as intervenções, a entrada no
Coletivo Aparecidos Políticos e a história do Coletivo e como este funciona hoje.
Essa entrevista foi a mais longa de todas que realizei, pois ela teve uma duração de
quase três horas. Consequentemente, ao final tive que optar pelas respostas que mais
contemplariam a temática do site e que, de alguma forma, contasse essa trajetória que tentei
traçar durante a entrevista.
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Dessa maneira, optei por dividir o vídeo em uma ordem de fatos, buscando uma
cronologia na história. Inicialmente, ficou dessa forma: trajetória, linguagem, entrada no
coletivo, coletivo aparecidos políticos, organização e formação, ações.
Após construir o vídeo nesta perspectiva, fui orientada a separá-los, dispondo-os em
vídeos menores, divididos pelas temáticas para garantir a quebra de linearidade, fazendo com
que ficasse mais fácil encontrar os vídeos temáticos e os assuntos que interessam a quem
visita o site.
Esta página conta também com uma galeria de fotos, que reúne três intervenções
realizadas pelo coletivo, para dar ao internauta uma noção de como eles agem. A escolha por
essas três intervenções, em especial, tem a ver com o fato delas terem conseguido obter uma
maior visibilidade.
Ao fazer uma busca rápida na internet pelo coletivo, as primeiras fotos que aparecem
são as fotos de uma intervenção realizada com o Coletivo Curto-Circuito para a Jornada Para
não Esquecer Jamais (2011). Assim como a intervenção realizada no Mausoléu (2013), a
escolha pela intervenção realizada no viaduto da Avenida Treze de Maio se deu por ser uma
das mais recentes, realizadas ainda este ano.
Ao final da página, é possível encontrar uma linha do tempo, que tem como objetivo
dar uma dimensão sobre a trajetória do grupo contando sobre seu surgimento, as formações e
uma grande parte das intervenções realizada. A linha do tempo gera sempre um link para o
site, para conseguir ver a notícia inteira.

Figura 12 O print da página mostra como ela está organizada.
Fonte: Transpondo Cidades (http://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades#!aparecidos-polticos/c1j29
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O artista e o inventor: A arte urbana de Narcélio Grud
Narcélio Grud é um artista urbano que tem uma relação com as intervenções urbanas
desde a década de 1990. Devido à grandiosidade de seu trabalho para a cidade, resolvi
escrever um texto com o caráter biográfico que tentasse dar dimensão sobre a sua trajetória.
Mesmo achando necessário apresentar aqui um texto profundo, não busquei a
profundidade através do tamanho do texto, visando garantir que o usuário tenha fôlego para
chegar até o final da leitura, baseado no que afirma Guillermo Franco:
À medida que os usuários experimentaram mais com páginas que têm
rolagem, muitos passaram a fazê-lo. Porém, sempre é bom assegurar-se de que a
informação mais importante apareça na primeira tela e evitar as páginas muito
longas. (FRANCO, 2008)

Por ser um texto biográfico, possui uma narrativa cronológica que vai sendo aprofundada à
medida que o texto vai sendo escrito. Por outro lado, apesar de ter essa ideia de cronologia, as quatro
partes do texto, como está dividido, não dependem uma da outra e podem ser lidas separadamente por
temática, garantindo aqui também a não-linearidade do texto, sugerida pelo mesmo autor.

Também como orienta Guillermo Franco, optei por períodos curtos, para que as frases
não perdessem o sentido ou tornasse o texto confuso, fazendo com que o usuário abandonasse
a leitura.
O texto tem links para a página e para os vídeos de intervenções do artista. Para dar
uma visão geral sobre as intervenções urbanas e como elas acontecem no mundo, escrevi uma
coordenada sobre Michel Basquiat, que tem uma trajetória semelhante à de Grud. Nela, o
leitor pode encontrar dois links, um para o filme e o outro para o documentário que conta a
história da vida e da obra do artista Basquiat.

Figura 15 O print da página mostra como ela está organizada.
Fonte: Transpondo Cidades (http://nataliacguerra.wix.com/transpondocidades#!narclio-grud/c1j4w)
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As fontes que citei aqui durante a apuração se mostraram muito solícitas e disponíveis,
de modo que consegui fazer as entrevistas em um período muito curto de tempo, logo depois
de contatá-los.
Longe de querer produzir um produto para o mercado, com a cara e a lógica
mercadológica, durante esses meses estive preocupada em fazer entrevistas e textos que
pudessem esclarecer a temática das intervenções urbanas, deixando os atores da cena falar das
suas próprias ações e projetos.
Pesquisei os temas e os entrevistados, mas, sobretudo, tive bastante cautela ao preparar
os questionários, para que as minhas perguntas não conduzissem a uma resposta que eu, por
ventura, quisesse ouvir, mas que as respostas viessem de acordo com as práticas e ações
cotidianas.
Nesse aspecto, trabalhar com o site, que é uma ferramenta multimídia, me deu
Figura 13 O print da página mostra como ela está organizada

possibilidade de demonstrar as decisões editoriais que tomei. A escolha pela entrevista ping
pong com Danilo Castro foi, em parte, para que as pessoas pudessem lê-la sem uma
interferência minha no texto, mas com as próprias palavras dele.
Assim como a escolha de gravar uma sonora com Moita, para além de ter um trabalho
musical e do fato da página ter sido construída em cima dessa ideia da musicalidade, queria
capturar a fala dele sobre os conceitos em que acredita e sobre o que pensa das suas ações. Da
mesma forma, escolhi gravar com Marquinhos sem nenhuma interferência direta minha no
vídeo.
De todas as entrevistas que fiz, não alterei em nenhuma seu conteúdo. Não cortei
frases, nem mudei falas de lugar. O único tipo de edição que ocorreu foi no caso da sonora de
Moita, na qual juntei uma fala à outra, para dar continuidade à entrevista. Com Marquinhos,
criei uma interface para os vídeos dividindo-os por temáticas para que quem tivesse
navegando pelo site pudesse encontrar as informações de forma mais rápida, criando uma
não-linearidade, como afirma Guillermo Franco.
Em seu trabalho 'Os cinco elementos da narrativa digital', Nora Paul e
Cristina Fiebich definem a não-linearidade como a possibilidade oferecida ao
usuário de alterar a ordem de acesso ao conteúdo. "Se o usuário pode alterar a ordem
de acesso - a ordem em que a matéria é contada -, o conteúdo é não-linear. O
conteúdo não-linear pode ser acessado da maneira que o usuário desejar. É ele quem
determina a ordem da narrativa; ele pode escolher começar em mais de um lugar, e
pode saltar uma ou mais partes da matéria, de acordo com o que decidir. Cada
segmento da matéria é uma matéria em si mesma. As matérias não lineares são
projetadas tendo em mente a exploração individual. (FRANCO, 2008 )
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A não-linearidade, encontrada de forma mais clara na entrevista com Marquinhos,
também foi reproduzida nas outras reportagens, como pontuei de forma mais minuciosa
anteriormente.
Em relação à página do artista visual Narcélio Grud, fiz uma longa entrevista sobre
sua vida e obra na internet. Decupei todas as entrevistas que encontrei para poder escrever um
texto que resumisse sua trajetória e sua obra. Nessa mesma página, há um link com a história
do artista Michel Basquiat, que começou sua carreira de forma parecida com o grafiteiro.
A ideia de relacionar essas histórias foi de dar uma visão mais geral para os artistas
visuais, mostrando que, mesmo em lugares distantes, podem seguir caminhos parecidos nas
artes urbanas.
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4 Conclusão
Concluo este trabalho com uma percepção mais ampla e positiva sobre a cidade e seus
indivíduos. Estes, através das intervenções urbanas, são ferramentas essenciais para a
transformação cotidiana do meio urbano e da realidade da vida das pessoas que nele vivem.
Pensar a metrópole como um lugar de todo mundo e de ninguém a transforma
inevitavelmente em um território de disputa. Consequentemente, ganha quem se apropria dela
primeiro e faz isso de maneira mais incisiva. Assim, para o povo, as intervenções urbanas,
seja através de um graffiti, de um picho, de uma manifestação artística ou política, veem se
mostrando uma forma efetiva de reivindicação e de apropriação da cidade.
Ainda que não sejam praticadas por pessoas que estão à margem financeiramente na
sociedade, as intervenções urbanas sempre vão ser marginais, pois são contra-hegemônicas,
transgressoras, indignadas e ilegais. Elas são usadas, como diz o ditado popular, “por quem
não tem papel e acaba tendo que dar o recado pelo muro”.
Diante desta realidade, de apagamento e transformação constante da cidade, a função
do ciberespaço diante das intervenções urbanas é relevante. Poder utilizar a cidade virtual
para reunir todos os registros da cidade ajudará a contar a história política e social de um
povo.
Hoje, com as manifestações contra a Copa do Mundo de futebol, chegar a algumas
capitais nos permite entender a indignação das pessoas e o seu contexto político ao olhar para
os muros. Ainda hoje, passar pelo bairro Benfica em Fortaleza faz entender, mesmo que de
forma superficial, quais são os resquícios da ditadura militar no país e que atualmente pessoas
seguem lutando contra o que aconteceu há 20 anos.
Conversar com as pessoas, sejam artistas urbanos ou não, e participar de algumas
palestras e debates me fez entender como hoje Fortaleza produz um número muito maior de
intervenções urbanas do que há alguns anos atrás. A cada dia que passa, ela se mostra mais
marcada por essas intervenções.
Por outro lado, a falta de diálogo e a criminalização da própria sociedade ainda são
muito fortes. Isso demonstra a necessidade de promover mais discussões e espaços a favor das
intervenções urbanas e da descriminalização, em especial da pichação.
Talvez aí esteja a grande a contribuição do Transpondo Cidades: ser mais um ponto de
visibilidade dessa temática, que pode também contribuir para a abertura da discussão,
trazendo os atores da cena e mostrando quais seus objetivos e como se relacionam entre eles e
com a sociedade.
As ferramentas multimídias expostas no site têm como objetivo contar a história dos
personagens escolhidos, bem como a relação de cada um com a construção das intervenções
urbanas na cidade. Essas ferramentas mostram também como essa relação gera uma rede entre
eles, criando uma proximidade através de suas ações uns com os outros.
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APÊNDICES

Pautas

(Danilo Castro)
Pauta: Pessoas comuns que se apropriam das intervenções urbanas como forma de expressão.
Fonte: Danilo Castro.
Breve comentário sobre a fonte: Danilo foi estudante da UFC no ano de 2011, quando teve
a oportunidade de participar de uma oficina de graffiti no D.A de Comunicação com o artista
visual e urbano Narcélio Grud. Algum tempo depois, Danilo fez alguns dos grafites que
existem naquelas paredes até hoje.
Data da entrevista: 24 março – 24 de fevereiro de 2014.
Local: Realizada por e-mail, pois o entrevistado hoje reside em Brasília.
Questionário
1. A gente poderia chamar o teu desenho no Diretório Acadêmico (D.A) de

Comunicação Social de graffiti?
2. De onde veio a vontade de pintar o D.A?
3. Como foi o processo de criação durante a oficina?
4. O que te motivou a fazer um graffiti?
5. O que você sente ao fazer um graffiti?
6. Por que as intervenções urbanas são importantes?
7. De que forma as intervenções urbanas se relacionam com a universidade? Elas são

importantes para esse espaço?
8. Graffitar (graffiti e pichação) é vandalismo?
9. Depois do D.A você fez algum outro graffiti ou sente vontade de fazer?
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(Herbert Souza – Moita)
Pauta: O envolvimento e concepção da cultura hip hop com as intervenções urbanas.
Fonte: Moita.
Breve comentário sobre a fonte: Moita é um rapper que fundou um grupo de hip hop,
Reviravolta, em 2007. Morador do bairro barroso, a pretensão do rapper era organizar
politicamente a juventude local através da cultura hip hop.
Data da Entrevista: 10 de março de 2014.
Local: UFC.
Questionário
1. No teu entendimento, qual a relação que existe entre o hip hop e o graffiti? Você
acredita que essa relação faz com que muitas pessoas, principalmente na periferia, se
apropriem deles? E de que forma isso também acaba te motivando a cantar rap?
2. Como se deu tua trajetória no hip hop? Como você começou a cantar, como surgiu o
grupo Reviravolta e como é o trabalho de vocês? Qual teu objetivo com o
Reviravolta?
(Marcos Martins – Marquinhos)
Pauta: O Coletivo Aparecidos Políticos é um coletivo autodenominado de artistas criado em
2010 por Alexandre Mourão, hoje componente da Comissão da Verdade. Reunidos pela
temática do combate a ditadura militar, os integrantes fazem diversas intervenções públicas
com o objetivo de marcar a cidade com reivindicações relativas a esse período como a
abertura dos arquivos.
Fonte: Marcos Martins
Breve comentário sobre a fonte: Marquinhos, que também é artista visual, traça sua
trajetória com as intervenções urbanas, até a entrada no coletivo.
Data da entrevista: 20 de março de 2014
Local: Ateliê do coletivo
Questionário
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1. Qual a sua relação com as intervenções urbanas?
2. O que te motivou a se expressar através delas?
3. Como se deu a tua entrada para o Coletivo Aparecidos Políticos?
4. O que são os Aparecidos Políticos?
5. Hoje como se constitui a formação do coletivo? Como se organizam e atuam?
6. Para vocês, o que significa intervir no espaço urbano?
7. No entendimento de vocês, qual a principal forma de intervenção urbana, qual a que
vocês mais se utilizam para internet nos espaços e por quê?
8. As intervenções feitas pelo coletivo, de uma forma geral, são mais efêmeras para a
cidade do que uma intervenção com o graffiti ou algo que se fixe no muro. Como
vocês fazem para que a intervenção não termine quando vocês deixam o local?
9. Nas tuas lembranças, qual foi a principal intervenção que vocês já fizeram? Por quê?
10. Qual significado tem a ditadura militar?
11. Vocês se consideram inimigos dela? De que forma?
12. No teu entendimento, qual o principal objetivo do grupo e de que forma esse objetivo
poderia se concretizar?

