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Resumo 

Este trabalho tem ênfase principal na valorização da cultura indígena e no 

entendimento da pichação enquanto manifestação cultural juvenil. Valendo-se de 

pesquisas bibliográficas, foca nas relações interculturais que a cultura indígena e a 

pichação possuem com a sociedade em geral e com a visão inferiorizada e 

marginalizada que possuem respectivamente. 

São abordados entendimentos conceituais sobre cultura e arte para compreender 

essas expressões culturais e também conceitua suas relações espaciais a fim de 

compreender seus lugares na sociedade. 

 

 

Palavras-chave: grafismo indígena; pichação; cultura; subcultura; contracultura; 

arte; direito à cidade; visibilidade; espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This study has major emphasis on valuing of indigenous culture and the 

understanding of graffiti as a cultural manifestation of youth. Drawing on research 

focuses on intercultural relations which the indigenous culture and graffiti have with 

society in general and with the bottom vision and marginalized that have respectively. 

Are addressed conceptual understandings about culture and art to understand these 

cultural expressions and also conceptualizes their spatial relationships in order to 

understand their place in society. 

 

 

Keywords: indigenous graphics; graffiti; culture; subculture; counterculture; art; right 

to the city; visibility; space. 
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Introdução 

A oportunidade de desenvolver um projeto para a conclusão do curso de 

Licenciatura em Artes Visuais permitiu a aproximação com um tema intrigante: os 

grafismos indígenas e a pichação em suas maneiras diversas de manifestação sócio 

cultural. 

O desconhecimento sobre as culturas dos povos indígenas e a 

marginalização da pichação propõe um estudo aprofundado sobre suas 

particularidades e semelhanças no que diz respeito à manifestação cultural e formas 

gráficas. 

Segundo Darcy Ribeiro em O Povo Brasileiro, a construção da identidade 

nacional está fundamentada na mistura de raças e culturas.  

Conhecer a diversidade cultural no Brasil é também conhecer suas matrizes. 

Portanto, pensar em cultura brasileira é assimilar a presença da cultura indígena em 

nossa sociedade e como suas manifestações foram influenciando a sociedade e se 

modificando ao longo da história (RIBEIRO, 2011). 

Desta maneira, o diálogo em artes sobre cultura indígena e pichação pode ser 

estabelecido por meio das grafias. Fazendo uma conexão entre as práticas urbanas 

de símbolos com os grafismos indígenas. 

Os grafismos são estilos característicos dos elementos gráficos utilizados por 

um artista nos seus desenhos ou pinturas, ou modo pessoal de escrever, letra ou 

caligrafia (BUENO, 2007). Grupos indígenas e tribos urbanas que se manifestam por 

meio da pichação, fazem uso de características gráficas próprias para identificarem 

seus grupos na construção da imagem e de suas individualidades. 

Este estudo pretende trazer a conscientização da preservação da memória 

indígena dentro de espaços escolares conhecendo e valorizando a pluralidade do 

patrimônio sociocultural brasileiro, posicionando-se contra qualquer discriminação 

baseada em diferenças culturais, ou outras características individuais e sociais 

(PCN, 1997).   

Pensando no ponto de vista cultural, material, histórico e antropológico 

incentivando os educandos ao estudo e as práticas do grafismo indígena, na 

identificação de seus significados. 

Dentro do contexto escolar as práticas e estudos sobre a cultura indígena 

podem ser realizados através de um diálogo intercultural, que se refere à interação 
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entre culturas de uma forma recíproca, favorecendo o seu convívio e integração 

numa relação baseada no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo 

(CANDAU e MOREIRA, 2012). 

Aproximando e fazendo conviver concretamente saberes e modos de vida 

indígenas e não indígenas. 

O estudo sobre grafismo indígena em comparativo com as tribos urbanas 

dentro dos espaços escolares é de grande importância no paralelo dos nossos 

ancestrais com a atualidade. Tribos de adolescentes disputando território e tornando 

os muros da cidade uma grande tela e tribos indígenas que procuram manter sua 

ancestralidade. Ambas as manifestações culturais fazem resistência à adversidade. 

O estudo propõe ainda alguns questionamentos: A ocupação dos espaços 

pelas grafias como meio de manifestação cultural, para os indígenas encontra se no 

corpo e para os pichadores nos espaços urbanos? Relacionar ambos dentro do 

universo escolar pode proporcionar um discurso acerca dos conhecimentos sócios 

culturais e identidade própria? É possível deixar de lado uma visão marginalizada 

construída ao longo dos séculos que considera a cultura indígena inferior e a 

pichação ato de vandalismo?  

O conhecimento sobre a chamada “arte indígena” é de um modo geral, ainda 

pequeno. Até mesmo na temática indígena a arte é de uma forma geral, relegada a 

um plano menos importante (VIDAL, 1992). 

O que os praticantes da pichação põem em cena é um radical 

questionamento sobre o espaço urbano. Dá lugar a um ponto de vista novo: aquele 

que podemos chamar de um “direito visual à cidade” (TIBURI, 2011). 

A proposta de espaço como um “conjunto de objetos e ações” tratado por 

Milton Santos em A Natureza do Espaço se faz presente neste estudo como forma 

de pertencimento, “[...] formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 2009, 

p. 21). 

Ainda no contexto escolar, este estudo trata do espaço por meio do 

posicionamento crítico nas diferentes relações sociais e a percepção de ser 

integrante desse espaço como agente transformador do mesmo. 

O estudo do espaço e a sua relevância são bem assinalados quando Milton 

Santos (2009) se vale da expressão anglo-saxônica place counts, o lugar tem 
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importância, ou seja, o lugar possui um contexto e uma história com relevância. A 

busca incessante em relacionar espaço e sociedade e suas manifestações culturais. 

Santos (2009) propõe que a principal forma de relação entre o homem e o 

meio é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e 

sociais, com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria 

espaço.  

Este espaço compreende as relações sociais e não pode ser resumido ao 

espaço físico; ele é o espaço da vida social. Sua base é a natureza ou espaço físico, 

o qual o homem transforma com seu trabalho. O todo é maior que a soma de duas 

partes (idem, p. 116).  

Essas definições para relacionar as grafias em suas diferentes formas 

culturais, e em especial, o grafismo indígena e a pichação que são objetos desse 

estudo. 

Ambas as manifestações, a indígena e a pichação, mostram a forma do 

indivíduo ver o mundo e como mostrar isso para o resto da sociedade onde vivem. 

Utilizando suportes diferentes para se manifestarem. 

O estudo da história e da cultura indígena na escola está regulamentado pela 

lei federal nº 11.645/2008, que cria a obrigatoriedade do ensino da história e da 

cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio 

do país: 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena. 
§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à história do Brasil. 
§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras.” (NR) 
Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília,  10  de  março  de 2008; 187o da Independência e 120o da 
República. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
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Fernando Haddad (BRASIL, 2008). 
 

No documento norteador proposto pelo Ministério da Educação, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a Arte expõe uma compreensão do significado 

de arte educação, explicitando conteúdos, objetivos e especificidades: 

 
Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender a 
relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de 
pensar e agir, que pode criar um campo de sentido para a valorização 
do que lhe é próprio e favorecer abertura à riqueza e à diversidade da 
imaginação humana. Além disso, torna se capaz de perceber sua 
realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo objetos e formas 
que estão à sua volta, no exercício de uma observação crítica do que 
existe na cultura, podendo criar condições para uma qualidade de 
vida melhor (PCN ARTE, 1997, p. 19). 
 

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma 

compreensão do mundo no qual é possível transformar continuamente a existência. 

Pensando no desenvolvimento e na manutenção das manifestações culturais, 

a relação espaço escola dentro do tema proposto por esse estudo é compreender e 

conviver com as diversidades levando em consideração os diferentes grupos e suas 

particularidades (PCN ARTE, 1997). 

A partir desta premissa, este estudo aborda a grafia de grupos indígenas e de 

diferentes grupos das chamadas “tribos urbanas” que utilizam uma grafia própria 

como meio de manifestação sócio cultural. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas de diversos autores no campo das ciências humanas, arte e educação. 

Foram realizadas pesquisas de campo com a finalidade de colher posicionamentos 

acerca do tema e imagens da cidade e dos grupos propostos. 

O estudo estrutura-se nas definições de cultura e suas ramificações. Traz 

uma definição sobre o que é arte e suas vastas manifestações ao longo da história 

da humanidade e faz um entendimento em sua totalidade sobre o que é o grafismo 

indígena, a pichação e sua diferença com o grafite e outras formas de grafia. 
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Afinal, o que é cultura? 

O conceito de cultura tem várias acepções, segundo Edward Tylor, 

antropólogo britânico filiado à escola antropológica do evolucionismo cultura é: “todo 

aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a moral, a lei, os costumes 

e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade” (TYLOR, 1832, p.18). 

Embora essa definição acerca do que é cultura seja problematizada e 

reformulada constantemente, se tornando um conceito extremamente complexo e 

não podendo ser atribuído um único valor, a cultura é comumente associada às 

manifestações artísticas da humanidade em seus diferentes grupos sócio culturais. 

Terry Eagleton, filósofo e crítico literário britânico da contemporaneidade, 

em seu livro Ideia de Cultura esclarece: 

                                       
Cultura, diz-se geralmente, é uma das duas ou três palavras mais 
complexas da língua inglesa, e ao termo que, por vezes, 
considerado seu antônimo – natureza – é frequentemente o título 
da mais complexa. Todavia, e embora seja atualmente moda 
encarar a natureza como um derivado da cultura, de um ponto de 
vista etimológico, cultura é um conceito que deriva natureza. Um 
dos seus significados originários é lavoura ou ocupação com 
crescimento natural (EAGLETON, 2005 p.11). 

 

Em comparativo com a definição do dicionário, cultura significa o conjunto de 

conhecimentos adquiridos, como experiências e instrução, que levam ao 

desenvolvimento intelectual e ao aprimoramento espiritual: Sabedoria (BUENO, 

2007, p. 210). 

Sua origem é do latim, Culturae que significa ação de “tratar” e “cultivar” a 

mente e os conhecimentos: 

                                      
Se a palavra cultura descreve uma decisiva transição histórica ela 
também codifica várias questões filosóficas fundamentais. Num 
único termo, os contornos de questões como liberdade e 
determinismo, atividade e resistência, mudança e identidade a que 
é dado e o que é criado, surgem difusamente (EAGLETON, 2005 
p. 12). 

 

A palavra Cultura representa uma resolutiva transformação, prestigiado na 

história, codificando e decodificando as indagações redundantes e retóricas de 

expressão, ação, luta, transição e identificação a partir do que nos é 

hereditariamente passado e posteriormente criado e transformado. (idem, 2005). 
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Stuart Hall professor da Open University, Inglaterra, da área de estudos 

sociais traz em seu discurso no livro A Identidade Cultural na Pós Modernidade 

(1998), uma análise da identidade do homem moderno que anteriormente era bem 

definida e localizada no mundo social e cultural. A metamorfose da cultura vai 

reescrever historicamente, promovendo a coexistência de várias culturas: 

 
A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do 
mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito 
não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com 
“outras pessoas importantes para ele”, que mediavam para o sujeito 
os valores, sentimentos e símbolos – a cultura - dos mundos que 
habitava (HALL, 1998, p.11). 
 

Em síntese, a diversidade cultural presente em nosso continente está 

ancorada na base da existência de várias culturas no mesmo território, se 

contrapondo as monoculturas, em convivência pacífica ou conflituosa: 

 
Surgimos da confluência entre portugueses, índios e negros: 
Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, 
matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações 
sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um 
povo novo, num novo modelo de estruturação societária. Novo 
porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de 
suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por 
uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços 
culturais (RIBEIRO, 2011, p. 19). 

 

 As intensas mudanças, as complexidade do comportamento de determinados 

grupos, manifesta-se pelo reconhecimento de outras formas de saberes e de 

liberdade e expressão (HALL, 1998). 

A identidade é algo vigente na cultura, e a noção de sentimento e de 

pertencimento a determinados grupo inseridos na sociedade nos desperta a 

curiosidade de investigar as formas e o comportamento de grupos ou tribos, dentro 

da realidade que cada qual está inserido, tentando refletir na forma de como esses 

valores são passados; algo natural e inerente ao homem, e tudo aquilo que forma o 

homem como um ser social, que o define dentro de um grupo com valores de 

crença, religião, tradições, a língua, a bandeira e moral (CANDAU e MOREIRA, 

2012). 

Os grafismos indígenas e o picho, são manifestações culturais podendo 

conter subdivisões. Subcultura e contracultura, e cada uma dessas classificações 

terão as suas peculiaridades. 
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A contracultura caracteriza-se por um grupo de pessoas que contestam certos 

valores culturais dominantes e vigentes, opondo-se radicalmente a eles. A 

subcultura significa alguma variação da cultura total. Pode ser considerada como um 

meio peculiar de vida de um grupo menor dentro de uma sociedade maior. São 

grupos diferenciados dentro de uma cultura dominante, que possuem traços 

culturais que os identificam. Os traços culturais podem ser de ordem material 

(objetos de adorno, roupas, cortes de cabelo) e imaterial (gíria, cumprimentos, tipo 

de música e rituais). “Multiculturalismo são lutas dos grupos sociais, dos grupos 

discriminados e excluídos, dos movimentos sociais e especialmente os referidos a 

étnicas” (CANDAU e MOREIRA, 2012, p.18). 

 
Tudo aquilo que criamos a partir do que nos é dado, quando 
tomamos as coisas da natureza e as recriamos como os objetos e 
utensílios da vida social representa uma das múltiplas dimensões 
daquilo que, em uma outra, chamamos de: Cultura (BRANDÃO, 1985, 
p.22). 

 

Os grafismos e a pintura são reconhecidos por estes grupos sociais como 

algo que os identifica. A arte feita nos muros da cidade e a pintura corporal torna o 

espaço em desígnio de expressão e manifestação cultural. 

Todas essas definições de diferentes teóricos sobre o que é cultura ajudam a 

compreender a grandeza e a complexidade dos grafismos indígenas e da pichação. 
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Afinal, o que é arte? 

A expressão por meio da arte é algo peculiar ao homem que desde os 

primórdios busca por representar através de desenhos, símbolos e sinais os eventos 

ocorridos em seu cotidiano, manifestando assim sentimentos, expectativas e 

crenças. Essas ações expressivas são anteriores a escrita.  

As primeiras tentativas de registro foram realizadas em paredes de cavernas 

e em superfícies rochosas ao ar livre. Representavam animais e pessoas em cenas 

de caça e ritualística (GOMBRICH, 2013). 

 

Figura 1 

 
Caverna em Lascaux, França, 15.000-10.000 a. C. 

(GOMBRICH, 2013, fig. 21) 

 

O homem que desenhou um bisão numa caverna pré-histórica aprendeu de 

algum modo seu ofício, a fim de comunicar algo a alguém. 

“A explicação mais provável para essas pinturas é que se trata das mais 

antigas relíquias da crença universal no poder das imagens” (GOMBRICH, 2013, p. 

39).  
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Figura 2 

 
Bisão, 15.000-10.000 a. C. 

(GOMBRICH, 2013, fig. 19) 

 

Os símbolos dentro de uma sociedade e suas características particulares de 

acordo com o grupo e seus objetivos mostram a necessidade e a importância da 

comunicação. 

O professor de história da arte do instituto Warburg de Londres, Ernst 

Gombrich, em seu livro A História da Arte (2013), traz uma definição acerca do que é 

arte. Ele diz:  

 
De fato, a que chamamos Arte não existe. Existem apenas          
artistas. No passado, eram homens que usavam terra colorida para 
esboçar silhuetas de bisões em paredes de cavernas; hoje, alguns 
compram suas tintas e criam cartazes para colar em tapumes. 
Fizeram e fazem muitas outras coisas. Não há mal em chamar todas 
essas atividades de arte, desde que não nos esqueçamos de que 
esse termo pode assumir significados muito distintos em diferentes 
tempos e lugares, e que a Arte com A maiúsculo não existe 
(GOMBRICH, 2013, p. 21) 

 

Arte é aquilo que definiram como arte? 

Arte é uma expressão cultural altamente valorizada por uma camada 

específica da sociedade. Neste caso, qualquer coisa pode ser arte, e qualquer coisa 

pode parar de ser arte (BENJAMIN, 1955). 

O ensaísta e crítico literário Walter Benjamin em seu livro A Obra de Arte na 

Era de sua Reprodutividade Técnica (1955), nos traz uma concepção de como as 

relações entre tempo e espaço na história da arte a tornam mutável de acordo com 
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cada momento social. “O modo pelo qual se organiza a percepção humana, o meio 

em que ela se dá, não é apenas condicionado naturalmente, mas também 

historicamente” (BENJAMIN, 1955, p.3). 

Opiniões e juízos de valor não são neutros, estão relacionados às relações de 

poder da sociedade em que vivemos. Em outras palavras, suas opiniões sobre a 

arte não são apenas suas opiniões. Elas estão relacionadas à como, onde e quando 

você foi criado e educado. Como nós definimos arte revela o que nós fomos 

ensinados a valorizar e o que nós fomos ensinados a rejeitar (BENJAMIN, 1955). 

Pensar na cultura indígena como algo que não possui valor e na pichação 

como ato de vandalismo, sequer a considerando uma manifestação cultural - 

conforme já exposto anteriormente, traz essas relações sobre o pensamento do que 

é ou não é arte. 

A história da arte ao longo dos séculos se mostra mutável em suas próprias 

concepções e principalmente no que definimos como belo na arte: 

 
O problema da beleza é que os gostos e parâmetros que definem o 
que é belo são muito variáveis. O que vale para a beleza vale 
também para a expressão. Com efeito, em geral é a expressão de 
uma figura no quadro que nos leva a apreciar ou detestar a obra 
como um todo (GOMBRICH, 2013, p. 22). 
 

As definições acerca do que é arte ajudam a compreender a rejeição de 

culturas consideradas inferiores, ou de expressões consideradas simples ranhuras. 

Como por exemplo, um desenho infantil, em que a criança que possui uma 

elaboração melhor tem seu desenho considerado belo. 

 

Figura 3 

 
Desenhos Infantis 

Fonte: (https://novaescola.org.br/conteudo/121/o-desenho-e-o-desenvolvimento-das-criancas. 

Data de acesso 23/04/2017). 
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A própria definição de “arte" revela sobre como atitudes, crenças, valores, 

formação, ideológica e que tipos de comportamentos devem ser excluídos ou 

incluídos. 
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Grafismo Indígena 

A formação do povo brasileiro está intimamente ligada à maneira como se 

deu a colonização no Brasil. Ao contrário do que houve com alguns países hispano-

americanos, os portugueses não encontraram aqui altas civilizações a serem 

dominadas, do porte de inca, maia ou asteca. Os grupos indígenas encontrados no 

litoral pelos portugueses eram principalmente tribos de tronco Tupi que, haviam se 

instalado uns séculos antes da colonização (RIBEIRO, 2011). 

Os índios Tupis Guarani que aqui habitavam antes dos colonizadores, 

possuíam características bastante peculiares. Na escala da evolução cultural, os 

povos Tupis davam os primeiros passos da revolução agrícola, superando assim a 

condição paleolítica (RIBEIRO, 2011). 

A cultura indígena possui características próprias em cada tribo. Embora 

tenham características comuns, os indígenas não são iguais. Cada tribo possui suas 

diferenças entre cultura, organização política/social, rituais, lendas, arte, habitações, 

educação, alimentação, entre outros (VIDAL, 1992). 

A própria palavra “índio” é uma denominação europeia da época da 

colonização para designar aqueles que viviam no extremo Oriente, onde os 

europeus achavam que estavam quando chegaram à América. Já o termo tribo foi 

usado pela antropologia europeia de mesma época no sentido pejorativo de 

“agrupamento humano com cultura rudimentar” (RIBEIRO, 2011). 

De um modo geral, existe uma visão errônea da arte indígena que a 

considera ingênua e simples. A antropóloga Lux Vidal, em seu livro Grafismo 

Indígena (1992), contesta essa visão, referindo-se ao julgamento do homem 

ocidental sobre as artes dos povos indígenas como pertencentes a uma ordem 

estática de um Éden perdido (VIDAL, 1992). O que acaba por inferiorizar a riqueza 

da arte indígena com o rótulo de primitiva e que deixa de captar, usufruir e incluir no 

contexto das artes contemporâneas, em pé de igualdade (VIDAL, 1992). 

A cultura indígena é baseada na oralidade; contudo, mesmo na ausência da 

escrita, uma diversidade de sinais e de outras formas gráficas cumpre o papel 

comunicativo. Pinturas corporais funcionavam como código social, cada um deles 

indicava uma situação específica (guerra, nascimento de filhos, ritos de passagem e 

luto). O grafismo indígena utiliza o corpo como suporte de pintura e suas 

subdivisões, marcando etapas do ciclo da vida dos indivíduos e os diferentes 
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eventos de que eles participam dividindo as aldeias em diferentes grupos (VIDAL, 

1992).  

A pintura também pode ser considerada uma marca do mundo social, pois 

lida com suas diferenças internas. A pintura corporal parece ser a única elaboração 

simbólica das diferenças internas da sociedade (idem, 1992). 

 

Figura 4 

 
Pintura corporal Karajá baseada em elementos da natureza como a pele dos animais. 

(VIDAL, 1992, pag. 200) 

 

Os indígenas buscam referências visuais nos elementos da natureza, para a 

construção dos desenhos nas pinturas corporais. Portanto, utilizam-se de pigmentos 

oriundos de vegetais e minerais geralmente encontrados nas regiões onde habitam 

(VIDAL, 1992). 

As técnicas decorativas, bem como as suas simbologias encontram no corpo 

humano um dos seus suportes para a representação estética da arte plástica, que 

além de uma manifestação artística, é também um registro etnocultural. Essas 

mesmas observações valem para os padrões encontrados nas pinturas dos 

utensílios cotidianos, nas indumentárias e nos desenhos do espaço habitacional 

(idem, 1992). 
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Figura 5 

 
Utensílio Asurini 

(VIDAL, 1992, pag. 327) 

 

Os aspectos visuais, obtidos através da semiótica apresentada na decoração 

corporal, remetem à identidade de cada etnia, onde são relatadas as mudanças 

sociais básicas decorrentes do processo etário, hierárquico, de gênero, etc. Os 

registros gravados, em sua grande maioria compostos de grafismos puros, devem 

ser tratados como um método de trabalho diferente do das pinturas, privilegiando os 

planos da técnica de realização (VIDAL, 1992). 

O antropólogo Terence Turner, descreve o papel social da ornamentação 

corporal entre os índios Kayapó. Ele se refere à pintura como a “pele-social”. Essa 

característica que separa o corpo psico-biológico do ser social. A complexa estrutura 

social dessa sociedade é refletida nos diversos desenhos que recobrem o corpo e 

marcam estas características sociais (TURNER, 1980). 
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Figura 6 

 
Padrões de pintura corporal Kayapó.  

(VIDAL, 1992, pag. 167) 

 

 Cada um desses elementos carrega uma característica e um significado 

simbólico individual. Uma ornamentação específica se refere a determinado rito ou 

passagem na vida do indivíduo, a orelha furada, por exemplo, representa a 

capacidade de entender, e que vai aumentando com a idade até atingir um diâmetro 

de 2 a 3 cm (VIDAL, 1992). 

 A criação de belos objetos tem um valor importante nas sociedades 

indígenas. 

Além de servir para a representação figurativa ou abstrata das entidades 

naturais, sociais e divinas, o estilo da ornamentação permite também reconhecer o 

autor da peça, sendo possível identificá-lo através de características peculiares 

assim como nos é possível reconhecer alguém através da caligrafia (VIDAL, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Figura 7 

 
Padrão gráfico Asurini. 

(VIDAL, 1992, pag. 177) 

 

A divisão do corpo em áreas para a decoração obedece a outras regras além 

das regras formais do desenho. Trata-se de critérios como sexo, idade e atividade 

que determinam categorias sociais marcadas no corpo por esses signos visuais. No 

homem há uma divisão horizontal de ombro a ombro. O desenho do ombro, que liga 

a faixa horizontal, é o desenho da tatuagem executada nos guerreiros, por ocasião 

da morte do inimigo. Marca, portanto, a atividade do sexo masculino: a guerra. Nas 

mulheres, a divisão é vertical e marca o ventre (VIDAL, 1992). 

 

Figura 8                              Figura 9 

 

Motivos geométricos Asurini aplicados sobre o corpo. 

(VIDAL, 1992, pags. 235 e 150) 
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No plano dos ornamentos existe uma variedade de componentes associáveis 

tanto aos ritos quanto aos símbolos de hierarquia no interior da etnia. “Os Sionas 

isolam um conjunto de elementos básicos, como círculo, linha, quadrado, forma em 

“V”, ponto, meio círculo etc. Alguns, como a caixa, a cruz ou o coração, mostram a  

influência europeia” (VIDAL, 1992, p. 81). 

 

Figura 10 

 

Motivos básicos de desenho yajé. 

(VIDAL, 1992, pag. 47) 

 

Na pintura facial, por exemplo, divide-se o rosto com pontilhados e depois 

cada um dos lados é pintado separadamente (VIDAL, 1992). 
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Figura 11 

 

 

Sequência de pintura facial.  

(VIDAL, 1992, pag. 271) 

 

Nos desenhos pode-se observar a preferência pelo uso de cores e na noção 

de proporcionalidade. 

 

Figura 12 

 
Desenho em papel. 

(VIDAL, 1992, pag. 269) 

 

A interpretação dos grafismos indígenas, ganha uma característica de 

semelhança com o objeto representado e deixa de ser apenas um sinal sem 

similaridade, uma simples convenção. Essa construção do significado é quase uma 
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alfabetização visual, que se atreve a intuir sobre a forma de percepção do olhar da 

tribo sobre o mundo (VIDAL, 1992). 

 

A concepção de cultura como sistema simbólico, por meio do qual as 
sociedades humanas atribuem significados a sua experiência e 
formulam suas concepções, impondo ordem ao mundo, aponta para 
um de seus aspectos básicos: o caráter dinâmico da cultura. 
Situações históricas novas propiciam e, muitas vezes, exigem a 
formulação de novos significados ou a recriação de símbolos 
tradicionais (Idem, p. 290). 
 

 Os elaborados sistemas de representação desempenham um papel 

importante. Atribuem significado e comunicação através das características gráficas 

que possuem. Cada símbolo em particular, cumpre seu papel na representação 

familiar, ritualística, divina, etc. E se difere em cada tribo. Mostrando a riqueza e 

variedade que os grafismos indígenas possuem (VIDAL, 1992) 

 
Ao revelar-se como exercício da repetição de motivos e estilos 
definidores de cada cultura em especial, e como campo fértil de 
expressão da criatividade individual, da incorporação de temas, 
motivos, materiais, técnicas, significados e dimensões que, ao 
mesmo tempo, refletem o momento histórico vivenciado com os 
desafios e as acomodações que exige (Idem, p. 293). 
 

 O grafismo indígena permite um exercício de memória social e se mostra 

como representante de seu grupo e de seu povo. 
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Pichação:  

Vandalismo, arte ou manifestação? 
 

O que caracteriza o SPRAY é o fato de ele ser uma escritura em 
público, o modo pelo qual o poeta conseguiu ir além da barreira da 
escritura particular.  Na escritura solitária o evento só passa a existir 
no momento em que vem a público, enquanto no SPRAY o ato de 
escrever já é público, e isso muda tudo (FONSECA, 1981, p 36). 

 

A pichação é uma espécie de movimento contra o padrão estético da cidade. 

Segundo a artista plástica e professora de filosofia Marcia Tiburi, os pichadores 

estão buscando a degradação estética que é imposta pelo governo (TIBURI, 2011). 

A pichação é considerada uma manifestação de contra-cultura e arte urbana, 

que contesta valores culturais dominantes, opondo-se a eles. 

Faz-se necessário, antes de tudo, uma definição breve do que seja arte 

urbana, que pode ser definida como um movimento da arte contemporânea, de 

cunho popular, que é feita em espaços externos da cidade, sobre o mobiliário 

urbano, sejam eles paredes, muros, placas e todo tipo de aparato de sinalização. Ela 

é transgressora já que, em certo sentido, não respeita os limites do público e do 

privado para se fazer expressar (BOU, 2008).  

O que os praticantes da pichação buscam é um questionamento social, 

utilizando o espaço urbano. As paredes estão no limite entre o público e o privado, 

delimitam os espaços. Os jovens, ao tomarem as paredes como suportes para sua 

expressão, utilizando-se para tanto os mais variados recursos reinventam as 

funções das paredes (TIBURI, 2011). 

Marcia Tiburi em seu texto Direito Visual à Cidade (2011), afirma: 

Usarei durante todo o texto o termo pixação com X e não pichação 
com ch, pois, entre muitos pixadores, o termo pixação em sua grafia 
com X assinala o teor de movimento da pixação, não o ato simples 
destituído de seu significado maior (TIBURI, 2011, p. 53). 
 

Desde a Antiguidade se tem registros de inscrições feitas sobre os muros das 

cidades (FUNARI, 1990). 

A origem da expressão picho, ou “pixo”, remete a Roma Antiga, onde se 

usava piche para fazer inscrições nas paredes. 
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Na verdade, os muros das cidades gregas e romanas estavam 
sempre repletos de inscrições, contatava outro autor anônimo: 
“Admiro-me, parede, que não caias em ruínas, tendo que sustentar os 
momentos de ócio de tantos escritores. Apenas na cidade de Roma 
deve ter-se escrito, ao menos... cem milhões de intervenções 
parietais diversas! (FUNARI, 1990, p. 10,11). 

 

Figura 13 

 
Parede Sítio Arqueológico de Pompéia. 

(FUNARI, 1990) 

 

Segundo Tiburi “o fenômeno da pixação em grandes cidades, tais como São 

Paulo, é tanto estético quanto político. O gesto estético transformado em arma de 

combate social pode fazer da pichação a mais potente forma de arte de nosso 

tempo” (TIBURI, 2011, p. 39). 

 

Figura 14 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

A pixação está intimamente ligada à contraposição da estética da cidade, em 

que o pichador faz uso de espaços públicos ou privados para expressar suas ideias, 

revoltas, manifestos ou registrar sua marca (TIBURI, 2011). 
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A pixação é, portanto, também a linguagem, na forma de uma 
gramática, de uma simbologia e de uma semiologia, que exige a 
compreensão da função de brancura dos muros. O gesto de escrever 
sobre os muros só pode ser compreendido tendo em vista que a tag 
enquanto signo, letra, palavra, risco, sujeira, investe contra ou a favor 
de um branco pressuposto (Idem, p. 44). 
 
 

 As fachadas, muros e prédios ao deixarem de fazer parte do privado e 

servirem de suporte para a pixação, passam a ser um agente transformador, ou 

mais que isso, agente comunicador, em que ao deixar uma marca causa 

“estranheza” a quem vê. Permitindo um exercício de observação ao que ali está 

descrito. Não apenas rabiscos, em suas entrelinhas possui uma manifestação maior 

(TIBURI, 2011). 

 

Figura 15 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

 

Considerada como crime pela legislação, a pixação está marginalizada e não 

possui qualquer alvará que permita uma interpretação ampla. O disposto na lei 

federal nº 12.408/2011, que criminaliza a pixação, traz o seguinte texto: 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  
Art. 1o  Esta Lei altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, dispondo sobre a proibição de comercialização de tintas em 
embalagens do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos, e dá 
outras providências.  
Art. 2o  Fica proibida a comercialização de tintas em embalagens do 
tipo aerossol em todo o território nacional a menores de 18 (dezoito) 
anos.  
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Art. 3o  O material citado no art. 2o desta Lei só poderá ser vendido a 
maiores de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação de documento 
de identidade.  
Parágrafo único.  Toda nota fiscal lançada sobre a venda desse 
produto deve possuir identificação do comprador.  
Art. 4o  As embalagens dos produtos citados no art. 2o desta Lei 
deverão conter, de forma legível e destacada, as expressões 
“PICHAÇÃO É CRIME (ART. 65 DA LEI Nº 9.605/98). PROIBIDA A 
VENDA A MENORES DE 18 ANOS.”  
Art. 5o  Independentemente de outras cominações legais, o 
descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator às sanções 
previstas no art. 72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.  
Art. 6o  O art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
“Art.65.  Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano:  
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.  
§ 1o  Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em 
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 
(seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa.  
§ 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.” (NR)  
Art. 7o  Os fabricantes, importadores ou distribuidores dos produtos 
terão um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a regulamentação 
desta Lei, para fazer as alterações nas embalagens mencionadas no 
art. 2o desta Lei.  
Art. 8o  Os produtos envasados dentro do prazo constante no art. 
7o desta Lei poderão permanecer com seus rótulos sem as 
modificações aqui estabelecidas, podendo ser comercializados até o 
final do prazo de sua validade.  
Art. 9o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 25 de maio de 2011; 190o da Independência e 123o da 
República.  
DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Fernando Damata Pimentel 
Izabella Mônica Vieira Teixeira 
Anna Maria Buarque de Hollanda (BRASIL, 2011). 

 

A presente lei torna clara a diferenciação no que diz respeito à pixação com o 

grafite. Marginalizando o pixo e considerando grafite arte. 

O grafite é um tipo de manifestação artística surgida em Nova York, nos 

Estados Unidos, na década de 1970. Consiste em um movimento organizado nas 

artes plásticas, em que o artista cria uma linguagem intencional para interferir na 

cidade, aproveitando os espaços públicos da mesma para a crítica social. Adjunto 

aos movimentos contra culturais, a necessidade de se fazer ouvir em meio ao 
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período ditatorial, fez jovens inscreverem suas marcas nos muros da cidade ou 

espaços públicos (GITAHY, 1999). 

Nesse sentido não se difere do movimento da pixação. Ao menos em sua 

difusão inicial. A principal diferença é que a pixação advém da escrita, enquanto o 

grafite está diretamente relacionado à imagem (GITAHY, 1999). 

Os padrões conceituais do grafite são de ordem político-social, que deixam 

marcas de sua interferência na cidade, faz uma aproximação da arte ao homem de 

forma democrática sem distinções, não depende de galeria ou museu para expor 

suas obras (GITAHY, 1999). 

Os códigos passados por meio das imagens dialogadas, pelos desenhos do 

grafite, transmitem contexto político e também tem a função de comunicar uma ideia 

ou expressar um sentimento do artista: 

 
É impossível dissociar essas necessidades humanas da liberdade de 
expressão. Não existe graffiti ou quem o produza de forma não 
democrática. Aliás, o graffiti veio para democratizar a arte, na medida 
em que acontece de forma arbitrária e descomprometida com 
qualquer limitação espacial ou ideológica. Todos os segmentos 
sociais podem vir a ser lidos pelos artistas do graffiti, assim como 
seus símbolos espalhados pela cidade podem ser lidos por todos 
(GITAHY, 1999, p.13). 

 

Figura 16 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 
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A diversidade intercultural do grafite e do pixo, e as suas semelhanças se 

fazem pela mesma necessidade de ocupação e pertencimento, no contexto político 

sendo o primeiro reconhecido como arte e o segundo não. 

Enquanto o pixo permanece como um símbolo de vandalismo, e seus 

praticantes considerados marginais, o grafite adquire conotação de arte. O primeiro 

grafiteiro a expor em uma galeria foi Jean Michel-Basquiat, no final da década de 70. 

Ele começou a fazer grafites em prédios abandonados de Nova York e ganhou 

notoriedade mundial quando seus desenhos foram expostos em galerias de artes 

com a chancela de Andy Warhol, ícone da arte contemporânea (GITAHY, 1999). 

Estar dentro de uma galeria tem um poder simbólico: o reconhecido valor por 

uma parcela da sociedade. 
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Direito à Cidade: 
Pra quem? 

 
“Não adianta querer, tem que ser, tem que pá 
O mundo é diferente da ponte pra cá 
Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar 
O mundo é diferente da ponte pra cá.” 
(Da ponte pra cá – Racionais Mc’s) 
 

Direito à Cidade é um conceito francês, que trata da importância de um 

ambiente urbano digno para todos os seus moradores e da necessidade de 

dividirem-se todos os benefícios e problemas do ambiente urbano de forma igual 

(LEFEBVRE, 2011). 

Henri Lefebvre (2011), filósofo francês formado na Universidade de Paris, 

desenvolve esse conceito em sua obra de mesmo nome, a partir de um ponto de 

vista crítico, um balanço dos fenômenos urbanos que se originaram, principalmente, 

a partir da consolidação do modo de produção capitalista. 

Aponta ainda, sua inquietação com o caráter alienista dos estudos urbanistas 

modernos que se multiplicavam até então. Lefebvre expõe que no que diz respeito à 

cidade, o objeto da ciência não está determinado (LEFEVBRE, 2011). 

No Brasil definido pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado por lei 

posterior chamada de “Estatuto da Cidade”, é uma garantia que todo brasileiro tem 

de usufruir da estrutura e dos espaços públicos de sua cidade, com igualdade de 

utilização.  

O Estatuto da Cidade, disposto na lei federal nº 10.257/2001, em suma, 

estabelece normas que regulam o bem coletivo, segurança, bem estar e equilíbrio 

ambiental.  Diz respeito ao acesso a serviços e oferta de infraestrutura. 

Mas, quem decide como deve ser a cidade? 

Práticas de gestão pública que hostilizam a interação com os menos 

favorecidos, acabam por criar territórios acolhedores ou hostis em seus diversos 

espaços, dependo de fatores como: classe, orientação sexual, práticas religiosas, 

raça, idade, condição física, etc: 

 
O urbanismo, quase tanto quanto o sistema está na moda. As 
questões e reflexões urbanísticas saem dos círculos dos técnicos, 
dos especialistas, dos intelectuais, que pretendem estar na 
vanguarda dos fatos. Passam para o domínio público através de 
artigos de jornais e livros de alcance e ambições diferentes. Ao 
mesmo tempo, o urbanismo torna-se ideologia e prática. E, no 
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entanto, as questões relativas à Cidade e a realidade urbana não são 
plenamente conhecidas e reconhecidas (LEFEVBRE, 2011, p. 9-10). 
 

 

No que diz respeito ao uso de espaço público para manifestações de cunho 

artístico, cada município possui legislação própria. Porém, o uso do espaço público 

sempre foi questionamento para que, e para quem sirva. Os grandes centros 

urbanos sempre foram palco de diversas manifestações. Tanto culturais como 

políticas. Algumas são mais aceitas e outras repreendidas (HARVEY, 2008) 

As chamadas “tribos urbanas”, sempre procuram seus espaços. Suas 

manifestações vezes reprovadas pela sociedade em geral, buscam visibilidade e 

aceitação. 

O termo tribo urbana foi empregado pelo sociólogo Michel Maffesoli, que 

constituiu seus estudos na ligação social comunitária e a prevalência do imaginário 

nas sociedades pós-modernas. Segundo Maffesoli em seu livro O Tempo das Tribos 

(1998), o fenômeno das tribos urbanas se constitui: 

 

[...] diversas redes, grupos, de afinidades e de interesse, laços de 

vizinhança que estruturam nossas megalópoles. Seja ela qual for. O 

que está em jogo é a potência contra o poder, mesmo que aquela não 

possa avançar senão mascarada para não ser esmagada por este 

(MAFFESOLI, 1998, p. 70). 

    

Maffesoli compara dois deuses do panteão Grego: Apolo e Dionísio, duas 

figuras opostas. Apolo, representando a razão e Dionísio, representando o 

mundano, o terreno (MAFESSOLI, 1995). 

A cultura das tribos urbanas é informal, bem diferente das organizações 

ligadas ao "burguesismo, permeadas pelo nosso “taylorismo ocidental”, que rejeita a 

emoção e os sentimentos coletivos” (MAFESSOLI, 1998, p. 91). 

As tribos reforçam um sentimento de pertencimento e favorecem uma nova 

relação com o ambiente social: 

 
As classes médias amolecidas deixam absorver-se pela cultura de 
massa e dela retiram argumento para racionalizar sua existência 
empobrecida. Os carentes, sobretudo os mais pobres, estão isentos 
dessa absorção, mesmo porque não dispõem dos recursos para 
adquirir aquelas coisas que transmitem e asseguram essa cultura de 
massa. É por isso que as cidades, crescentemente inegalitárias, 
tendem a abrigar, ao mesmo tempo, uma cultura de massa e uma 
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cultura popular, que colaboram e se atritam, interferem e se excluem, 
somam-se e se subtraem num jogo dialético sem fim (SANTOS, 2002, 
p. 327). 

 

Essas diferenciações sobre movimentos culturais que estão presentes no dia 

a dia da sociedade colocam em questionamento os direitos e o sentimento de 

pertencimento a um organismo social. 

A cultura indígena e o movimento da pichação estão marginalizados desse 

organismo, e, portanto, não são reconhecidas como manifestações culturais pela 

sociedade em geral. Ambas se fazem presentes, mas não pertencentes. 

A criação de espaços culturais e ações educativas visam amenizar a 

marginalização e inferiorização desses grupos. 

O Plano Nacional de Cultura (PNC), instituído pela lei federal nº 12.343, tem 

por finalidade o planejamento e implementação de políticas públicas de longo prazo 

voltadas à proteção e promoção da diversidade cultural brasileira. 

Os objetivos do Plano Nacional de Cultura são o fortalecimento institucional e 

definição de políticas públicas que assegurem o direito constitucional à cultura, a 

proteção e promoção do patrimônio e da diversidade étnica, artística e cultural, a 

ampliação do acesso à produção e fruição da cultura em todo o território (BRASIL, 

2010). 

Essas iniciativas propõem uma ação conjunta entre cultura e educação. 

Visando o contato entre espaços culturais e grupos de diferentes manifestações 

culturais, a fim de perceber suas particularidades e promover a identidade cultural. 

Assim os espaços públicos podem ser transformados e ocupados por diversas 

manifestações promovendo a interculturalidade. 

De acordo com Maffesoli, o cotidiano social é animado por formas, imagens e 

processos de “estar-juntos”; eis a dimensão estética da experiência social. A forma 

artística é uma maneira de reconhecer a pluralidade dos mundos social e individual 

e possibilita a ampliação do conhecimento humano, pois “acentua, caricaturiza, 

carrega no traço e, assim, faz sobressair o invisível, o subterrâneo [...] que a ciência 

oficial tem muita dificuldade para distinguir” (MAFFESOLI, 1995, p. 89). 
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Considerações Finais 

Grafismos, tanto para os indígenas quanto para os pichadores são uma 

marca que carregam em todo processo de elaboração muitas semelhanças. Essas 

semelhanças estão diretamente ligadas a cultura e identidade. 

Esses processos criativos de elaboração de grafias aproximam estes grupos, 

que buscam reconhecimento, espaço e visibilidade, através de lutas simbólicas 

travadas através da exposição dos seus códigos, seja, nos dos muros da cidade ou 

no próprio corpo, valendo-se de um código social. 

  Relações de disputas por espaços de pertencimento, e a necessidade da 

preservação da memória, sob um olhar sensível dentre as manifestações dos 

indígenas e dos pixadores, possibilitam a abordagem sobre este tema dentro dos 

espaços escolares, a fim de promover uma conscientização e uma aproximação 

entre adolescente e escola, trabalhando de uma forma construtiva processos 

educacionais relacionados ao multiculturalismo, conduzindo para o discurso um 

assunto que faça parte da realidade em que este jovem está inserido. Quando o 

educando tem a oportunidade de levar para sala de aula, a sua realidade, ele se 

identifica e se reconhece no espaço escolar, como alguém que é compreendido, que 

tem valor, possibilitando diálogos produtivos, tornando-se acessível à compreensão, 

correlacionando o tema pixação com grafismos indígenas. 

Essas práticas podem proporcionar uma mediação acerca dos movimentos 

socioculturais, estabelecendo uma relação de proximidade com o professor e no 

entendimento da própria cultura do educando, a fim de distinguir a sua identidade e 

a de outros grupos, obtendo conhecimento as diferenças. 

A marginalização de tribos vem ao encontro das questões de preconceito, de 

classes inferiorizadas, que disputam território, a fim de se firmarem como sujeitos 

existentes e com direitos a cidade e as manifestações culturais podendo desta forma 

contestar os valores vigentes. Uma forma de chamar a atenção para as injustiças 

sociais. 

A arte dos grafismos e da pixação devem ser vistas como forma de 

comunicação e expressão política, embora sejam marginalizadas. 

Tanto as tribos indígenas e as tribos urbanas são bastante comparáveis entre 

si, pois elas não possuem respeito da sociedade, assim como a pixação, que é 

considerada crime, é uma manifestação da contracultura que muitas vezes é 
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injustiçada pelo fato de tentar “rebater” a estética da sociedade. Estética proposta 

por pessoas que não fazem e não reconhecem as classes baixas que compõe a 

maior parte da população do Brasil. Se de um lado temos uma lei que proíbe a 

pixação, do outros temos uma lei que defende a cultura e suas diversas 

manifestações. Como declara Ernst Gombrich, “não existe a Arte, existem artistas”. 

Então quem pode falar que pixação não é arte? Ou que arte indígena é inferior? 

Walter Benjamin também declara que qualquer coisa pode ser arte e a qualquer 

momento pode parar de ser arte, quando os ditadores dela (arte) assim quiserem. 

De acordo com o artigo 215 da Constituição Federal de 1988, temos o direito 

a liberdade de expressão e liberdade cultural. 

Onde o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais (BRASIL, 1988). 

Cada lugar é, à sua maneira, um mundo. E cada um desses mundos deve ser 

respeitado, e sim, preservado para que nossas gerações futuras possam saber 

como eram nossas relações sociais e espaciais.  

 “Hoje, temos uma nova relação com o mundo, porque o vemos por inteiro. 

Através dos satélites, temos imagens da Terra absolutamente inteira” (SANTOS, 

2009, p. 313). 

Mesmo com a aceleração contemporânea, o exercício de repensar nossa 

sociedade se faz constante. Preservar a memória coletiva, indispensável à 

sobrevivência das sociedades e a conscientização dos direitos a manifestação 

cultural. 

“Cada lugar é, ao mesmo tempo, objeto de uma razão global e de uma razão 

local, convivendo dialeticamente” (SANTOS, 2009, p. 339). 

Cada cultura em sua manifestação seja pela grafia na parede ou no corpo 

mantém sua relação com o mundo, com o homem, com a vida. 

 

Toda arte é revolucionária – se não for, não é arte 

Namora com o perigo, com a loucura, com a contravenção 

Se uma flor não tem a capacidade de lhe fazer incomodado 

Esqueça a flor e procure um museu 

O que importa no final é que saíamos engrandecidos da experiência 
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Com a sensação inebriante de um encontro 

De que existe vida e inteligência fora de nós 

Não somos a flor do narciso afinal… 

Se você se sente cômodo (ou não) em ir a museus e examinar as mesmas obras em 

nada mais desafiadoras, cheirando a passado e revisitando os artistas conhecidos 

Experimente fazer um passeio pela rua 

Apenas experimente sentir o incômodo de ver o presente conturbado, sem nenhuma 

curadoria ou roteiro previsto... (Poesia e Pichação – Juçana, 2012). 

Figura 17     Figura 18 

  

(VIDAL, 1992, pag. 152)    (Arquivo pessoal, 2017). 
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Figura 19 

 

 

(Arquivo pessoal, 2017) 
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