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Quem desemboca pela primeira vez no Beco do Grafite, situado no bairro Vila Madalena em 
São Paulo, que é famoso por reunir artistas entre seus moradores, não sabe bem ao certo para 
onde olhar. Há cores por todos os lados. Em primeiro instante, a sensação é que o olhar se 
movimenta como uma bolinha de pingue-pongue: vai de um lado para outro. 
 
Não que as pinturas sejam desinteressantes a ponto de não exigirem uma contemplação mais 
longa do observador. Muito pelo contrário. Possuem tantos detalhes quantos de uma revista 
ordinária numa banca: informações em tipografias, textos e figuras. Riqueza de padrões, 
traços de qualidade diferentes, luz e sombra. Parecem um patchwork de tecidos indianos.  
 
E o olhar então é rebatido várias vezes até começar a se fixar em uma obra de cada vez, até 
começar a esmiuçar o que particularmente cada uma chama mais a atenção: a mais colorida, 
ou menos; a que contém mais desenhos...ou contém mais texto. A que é composta por 
elementos generosos em relação ao espaço onde foi executado; ou a que possui elementos 
minúsculos, que somente são percebidos de perto. Depende qual característica desperta a 
atenção do observador.  
 
Ou começar mesmo pela primeira obra que estiver na sua frente. A ordem não importa, pois 
parece que não existe uma ordem lógica ou um começo e fim.  
 
A não necessidade da ordem se torna mais explicita visto que cada graffiti apresenta uma 
qualidade de linguagem plástica (cor, tipografia, volume), atraindo apreciadores diferentes. O 
fato de ter sido executado por um ou outro grafiteiro também é motivo para atrair o 
observador à "começar" a ver a exposição ao ar livre, e assim seguir a ordem que deseja. 
(Sim, reconhecer o autor do graffiti pela obra acontece da mesma maneira que reconhecer um 
pintor de tela pelo seu quadro. É possível. E de longe). 
 
Quem passa de carro, obviamente não vê metade do que está ali, tem a sensação de passar 
em outro lugar que não a cidade de São Paulo. Isto porque esta ruazinha tortuosa não possui 
somente as cores cinzas da cidade; que por sua vez não possui tantos elementos diferentes 
(sinuosos, geométricos, surreais, figurativos...) juntos num mesmo espaço, que o Beco possui 
e que convidam a observar. A sensação é a de se estar dentro de um caleidoscópio. Quem 
passa de carro registra muita cor. 
 
Os Grafittis em questão são feitos nos muros externos das casas de um beco, que aumenta e 
se torna um "largo". Um ligado a outro, sem haver separação, linha, moldura. Daí a impressão 
de uma colcha de retalhos. De pedaços irregulares.  
 
A separação é feita de modo circunstancial, de tal forma que onde acaba a parede, acaba a 
obra. Tendo como suporte paredes, o graffiti é a arte do "lado exterior". São tipos, desenhos e 
áreas de cores que gritam na cidade cinza e justificam estar do lado de fora. Logicamente, o 
caso dos Graffitis do Beco.  
 
São compostos de elementos bidimensionais, com desenhos e letras de tamanhos que são 
feitos para serem vistos de longe e por quem está em movimento, mas nem por isso são 
pobres em detalhes que devem ser apreciados de perto e com calma. 
 
O tamanho dos Graffitis do Beco variam pouco. Ocupam a totalidade dos muros onde foram 
executados. Muros de casas pequenas e médias, casas de vila. Se todos estão em relação 
contínua com a sua moldura, o beco, um deles dialoga de forma muito interessante com o 
suporte onde foi desenhado.  
 
O grafitti citado tem como elemento um ser vivo. Aproveitando a presença da copa da árvore 
atrás de um muro, os grafiteiros desenvolveram sua arte. Para percebê-la é imprescindível 
estar a pé.  



De carro não se enxerga o motivo do desenvolvimento deste tema. Porém, não é arriscado 
dizer se o desenho nasceu para a árvore ou se um vaso com árvore foi colocado ali devido ao 
grafitti. Pensando bem, possibilidade número um. As linhas do desenho seguem corretamente 
o desenho dos galhos. Mas neles e na copa não há cipó.  
 
A ilha representada aparenta um pedacinho de floresta, flutuando no espaço de concreto 
urbano. O "Tag" (assinatura) em proporções gigantescas invade a terra desenhada, sugerindo 
uma relação entre o graffiti como manifestação de arte urbana, que se mistura com o espaço 
em que está inserido. Assim, o tronco urbano completa a árvore natural. A figura do índio com 
roupa completa a cena que mistura a natureza ao urbano. Ele carrega nele mesmo esta 
urbanização.  
 
A sombra fresca quem dá, não é a árvore atrás do muro. Muito interessante, se olharmos uma 
foto representando parte do graffiti onde a informação da copa da árvore é descartada: da 
onde vem a sombra? Então, pode-se dizer que a sombra feita pela copa da árvore é 
componente gráfico do desenho. 
 
As condições climáticas do dia ou da noite são componentes dos graffitis. À noite não tem 
sombra...E não tem árvore. A iluminação artificial faz diferença na composição: evidencia o 
graffiti e a copa fica escondida no escuro. Perde a razão. Isto devido ao fato de que a 
iluminação é comum, é para funcionar como iluminação urbana e não como iluminação de uma 
obra de arte. A arte urbana está sujeita a esses condicionantes. 
 
Apesar do graffiti ser encontrado em muitos lugares da cidade, invadir o interior de casas e 
lojas como elemento de decoração, e estar em galerias de arte para comunicarem que são arte 
- questionável, pois fora do suporte que é a rua e dentro da galeria perde-se o sentido de "arte 
de rua", marcação de território e contestação - a grande concentração da ocorrência deles é 
em becos e na periferia das cidades, lugares reclusos e excluídos.  
 
Graffiti 
 
Grafite ou Graffiti (do italiano graffiti, plural de graffito) significa "marca ou inscrição feita em 
um muro", e é o nome dado às inscrições feitas em paredes desde o Império Romano. Os 
romanos escreviam manifestos políticos, profecias e meras divulgações com carvão (grafite) 
nas paredes das construções. Alguns podem ser vistos em sítios arqueológicos como é no caso 
de Pompéia, cidade devastada pelo vulcão Vesúvio, mas que possui alguns de seus "desenhos" 
preservados. Se pesquisarmos, egípcios usavam as paredes para contar histórias religiosas e 
de seus faraós. Anteriormente, há a pintura rupestre... 
 
Hoje em dia, Graffiti é a designação para as pinturas feitas em muros e paredes nas ruas. O 
graffiti salta aos olhos nos grandes centros urbanos. É considerado por muitos como um ato de 
vandalismo, uma vez que dizem sujar as paredes de inúmeros edifícios. 
 
O graffiti está ligado a movimentos como o movimento Hip Hop. Enquanto mentes 
manipuladoras tentam passar a imagem de que os seguidores desses movimentos tentam 
mascarar impulsos de vandalismo com discursos de vitimização, na realidade esta expressão 
legítima é utilizada como veículo para se revelar realidades oprimidas, realidades sem força 
perante pressões governamentais por vias políticas. Desta forma, o que é vandalismo para 
muitos é um considerável instrumento de protesto contra as condições das classes menos 
privilegiadas para outros, que nesta expressão encontram forma de obrigar a cidade a 
contemplar a sua condição. 
 
Mas há muita história no decorrer do seu desenvolvimento, como possibilidades de onde tenha 
realmente surgido. São certamente descendentes das escritas que delimitavam territórios de 
gangues norte-americanas nos guetos, (e ainda carregam muito deste significado) além de 
serem forma de manifestação. Começaram a ser executados em trens da periferia, para atingir 
o maior número de pessoas possível com os recados de contestação política. Este recado 
passeava pela cidade, vindo das periferias atingia o centro por meio de transporte urbano. 
 



Hoje existe um mix de linguagens plásticas desenvolvidas e a perda do significado original por 
parte de muitos graffitis que migram para outra contextualização que não a de protesto. 
Estudo este que merece aprofundamento. 
 
Termos e gírias 
 
writter - artista que pinta graffitis. 
pixação - forma de graffiti criado em São Paulo, com caligrafia específica, e suas próprias 
regras É totalmente independente do graffiti hip-hop, sendo ainda a forma de graffiti mais 
praticada na capital paulista. É de onde surgiram os Tags, espalhado-se para o mundo todo. 
bebs - bonecos que adornam ou compõem os grafitis.  
bite - dar bites, imitar o estilo gráfico de outro.  
bombing - grafite que se realizam rapidamente, pouco adornados e com letras pouco 
elaboradas, geralmente arredondadas.  
caps - cápsulas que se colocam na saída das latas de spray. Existem caps específicos para 
cada tipo de traço pretendido.  
crew - conjunto de writters que usualmente pintam juntos, existindo nos seus trabalhos uma 
assinatura ou sigla que identifica esse coletivo.  
cross-out (ou cross) - pintar algo (traço, tag ou desenho) sobre um trabalho alheio.  
detonado - local ou parede cheio de bombing.  
fill-in - preenchimento (simples ou elaborado) do interior das letras de um throw-up ou piece.  
hot - parede ou zona repleta de graffitis; zona de grande risco para os writters fazerem o seu 
trabalho.  
king - writter experiente, grande número de trabalhos realizados. O contrário de toy.  
outline - contorno das letras desenhadas.  
piece - grafite em cores, bastante elaborado. Normalmente constituído por fundos 
trabalhados, letras estilizadas e adornadas com caracteres.  
queimar spots - cobrir uma parede ou uma zona com trabalhos de pouca qualidade.  
tag - assinatura do writter.  
taggar - escrever a tag do writter junto a sua obra simplesmente para marcar o sitio em 
questão.  
toy - writter inexperiente. O contrário de king.  
throw-up - atividade do writter quando este se limita a tagar paredes.  
wall of fame - muro de grandes dimensões pintado com uma seqüência longa de pieces.  
wild style - graffiti caracterizado por uma forte estilização das letras, tornando-o 
praticamente ilegível.  
degrade - mudança de cores nos pieces, geralmente do branco a uma cor escura.  
chock wave - modo de pintar um piece, usando gradualmente, ondas dentro dele.  
Pico do bom - lugares bons para os writters fazerem seu trabalho, tranqüilamente fazerem 
seus pieces. 
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