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MULTIPLICANDO IDEIAS: O QUE OS MUROS SOCIAIS TEM PRA NOS CONTAR 
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“Não somos do tamanho do corpo ou do muro. Somos do tamanho do que sentimos, de 
preferência juntos.” 

Marcelo Yuka 

RESUMO 

O presente trabalho visa demonstrar o quanto estamos cercados por diversas informações que têm 
por objetivo nos induzir a um consumo compulsório e reproduzir padrões tipicamente de grupos 
hegemônicos que ditam normas em escala global e nos afastam da vivência local. Refletimos a 
partir dessa dinâmica e vimos a necessidade de encontrar meios ou ferramentas que resgatem os 
sentidos gerados pelo local no qual somos fruto. Nesse sentido, vislumbramos a arte como 
potencializadora no processo de libertação do enclausuramento a que somos submetidos em um 
mundo global. Arte e Enclausuramento foram as palavras que nortearam os pensamentos do 
presente trabalho, onde propomos uma intervenção urbana com o objetivo de “mudar a cidade”, na 
qual observamos uma série de elementos, tais como propagandas de marcas famosas, que 
contribuem para a alienação de um grupo que vive à margem da sociedade, privadas socialmente de 
diversas políticas sociais, mas em contrapartida estão cada vez mais próximas de bens supérfluos de 
consumo. O objetivo da intervenção proposta é usar locais públicos como “telas” para assim, fazer 
o expectador “despertar” para as atividades locais, observando e analisando ao seu redor (bairro, 
cidade, Estado, etc.), e a partir disso fazer uma alto-crítica de como está moldado ao mundo 
globalizado.  

Palavras-chaves: Arte, enclausuramento, cidades, global. 

 

1 – INTRODUÇÃO 

A cidade contemporânea está bombardeada por um excesso de informações e imagens de todos os 
tipos: anúncios de produtos e serviços, de esoterismos religiosos, de espetáculos de cultura e outros 
de apelo comercial apenas; enfim, uma sorte de imagens ocupam a cidade, demarcado o que Marc 
Augè chama de excessos de informação em tempos de sobre modernidade. Não obstante, esse 
conjunto de imagens e informações são ainda complementados com desenhos e grafias por ruas, 
prédios abandonados ou não, e muros.  

Não nos surpreende ao passar pela cidade, visualizarmos muros pichados com frases ou desenhos 
bastante interessantes e curiosos. Essas intervenções urbanas chamam atenção pelo fato de 
conterem informações que nem sempre são levadas a sério. Elas têm o teor, ora engraçado, ora 
perturbador, ora aparentemente somente estéticas, outras colocam em evidência problemas 
ocorridos no dia a dia das cidades. Diante disso, lembramos a banda O Rappa que eternizou uma 
canção chamada “Brixton, bronx ou baixada”, que diz: “O que as paredes pichadas têm pra me 
dizer? O que os muros sociais têm pra me contar?” 

A partir dessa citação e de outras referências, faremos uma análise do que vemos nas ruas e 
criaremos uma intervenção a partir de um desenho, sobre o tema “Mudar a cidade”. Essa atividade 
foi produzida como trabalho de conclusão da disciplina Geomobilidade Urbana, ministrada pelo 
professor Carlos Queiroz, no curso de Geografia da Universidade Federal do Espírito Santo. 



2 – ARTE PELA ARTE: OU UM GRITO SOCIAL 

O interessante das intervenções urbanas do tipo grafite é que dificilmente conheceremos os 
produtores, tornando-os assim atores sociais anônimos, agindo na maioria das vezes sem interesses 
político-partidários, apenas fazendo arte em prol de uma comunidade ou uma tribo, o caráter 
político está presente, mas é política social. Esses artistas sociais anônimos transformam as palavras 
em imagem ou as imagens em palavras, que ao serem visualizadas passam a fazer sentido (ou não) 
na cabeça de quem vê/lê a intervenção. 

Essas expressões artísticas, tais como as do irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo mais conhecidos 
como “Os Gêmeos” que grafitam muros pelo Brasil e pelo mundo, para externarem seus 
sentimentos, são fruto da insatisfação de pequenos grupos, na maioria das vezes marginalizados 
pela sociedade, os quais não se inquietam diante das mazelas sociais. Nesse sentido, encontram-se 
desterritorializados, não exclusivamente na dimensão espacial da palavra, mas por não pertencerem 
a uma “fixação” controlada geralmente pelo Estado, como é colocado por Haesbaert (2004, p. 242). 
Acerca disso, o autor ainda discorre: 

Muitos grupo sociais podem estar ‘desterritorializados’ sem um deslocamento físico, sem 
níveis de mobilidade espacial pronunciados, bastando para isto que vivenciem uma 
precarização das suas condições básicas de vida e/ou a negação de sua expressão simbólico-
cultural. (HAESBAERT, 2004, p. 251). 

Porto-Gonçalves nos alerta a não deixarmos escapar que essa idealização da escala global é uma 
ação involuntária dos indivíduos ou pequenos grupos marginalizados – camponeses, indígenas, 
mulheres e negros, por exemplo. E por mais que o termo conclama à algo universal e acessível a 
todos, “globalização não é um tema neutro”, sempre está a serviço da manutenção de hegemonias, 
as quais o autor as identifica: 

 A sobrevalorização da escala global atinge seu auge por meio da afirmação daqueles que 
se valem dessa escala global: as grandes corporações transnacionais, as organizações 
multilaterais – o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial 
de Comércio, as organizações (que) não (querem) governos nacionais (ONGs?) (PORTO-
GONÇALVES, 2006, p. 12) 

Por vezes, tomar partido contra a hegemonia de um sistema que privilegia poucos em detrimento de 
muitos, no qual fazem parte e se manifestam os interventores urbanos, tornam estes e suas tribos 
privados socialmente pelo restante da sociedade apenas por se manterem como nativos, ou “seres 
locais” em determinado espaço. Essas expressões artísticas em locais públicos fazem parte de uma 
tentativa de resgatar os sentidos de oposição ao sistema que o mundo globalizado tenta excluir das 
escalas locais. Acerca disso, Bauman considera que: 

Ser local num mundo globalizado é sinal de privação e degradação social. Os desconfortos 
da existência localizada compõem-se do fato de que, com os espaços públicos removidos 
para além do alcance da vida localizada, as localidades estão perdendo a capacidade de 
gerar e negociar sentidos e se tornam cada vez mais dependentes de ações que dão e 
interpretam sentidos, ações que elas não controlam (...) (BAUMAN, 1999, p. 8, apud 
HAESBAERT, 2004, p. 252) 

É importante ressaltar a paisagem e seu papel na criação de uma identidade com o lugar ao qual está 
inserida, uma relação de sentimento e afeto com o espaço, o que Yi-Fu Tuan (apud BONELLA, 
2013, p. 14) chama de topofilia. A facilidade no acesso às escalas maiores que a local, com 
fronteiras cada vez mais fluídas condicionam uma fragilidade no processo de identificação com o 
lugar, perde-se a sensibilidade de percepção dos locais cotidianos. Estão implícitas nesse cotidiano, 
ações que fogem ao nosso controle, isso quando às percebemos, daí a relevância e o potencial 
transformador desses espaços pela arte, evidenciados por Bonella: 

Os espaços de convivência ganham um aspecto diferenciado dos demais locais de simples 
uso da região urbana. As praças, as árvores, ruas e becos ganham sentidos e lembranças, 



são mais do que espaços de translado, são locais vividos, experimentados, dotados de 
histórias e apropriações pessoais, refletem um sentimento. (BONELLA, 2013, p. 14) 

Dessa maneira, os artistas sociais locais tentam pela arte representar o global em seu próprio 
habitat, e usam as ruas, muros, grades, asfalto e o que servir como tela, para se expressar contra a 
política de enclausuramento que o sistema tenta submetê-los para torná-los excluídos. Expressam o 
global-local, misturando as tendências globais com os costumes locais para chamar a atenção da 
dicotomia do novo mundo, onde ao mesmo tempo em que se trata do global, acaba-se ignorando o 
local. 

3 – PENSANDO COMO INTERVENTOR URBANO 

O interessante das intervenções urbanas é que estão quase sempre inseridas num contexto social 
local, no qual os interventores costumam pensar em uma maneira de fazer a população olhar a arte e 
remeter aos que estão em situação de exclusão ou perplexos com a maneira que o mundo 
globalizado age nas cidades do mundo. Nesse contexto, Marc Augé (2010, p.9), cita que “A 
‘cidade-mundo’ é enclausurada de mil maneiras; encontramos aí bairros privados, superprotegidos, 
e bairros que escapam ao controle da polícia.” Dessa forma, uma parte da população de 
determinado lugar, está ali apenas por estar, pois vive em outra realidade que é diferente do local. 
Um condomínio fechado, por exemplo, pode estar localizado dentro de um bairro extremamente 
pobre, como é o caso do Boulevard Lagoa, condomínio fechado de classe média alta, localizado no 
município da Serra – ES, no bairro Feu Rosa, que é um bairro popular de periferia, o qual  passou a 
conviver com mais esse contraste social gritante, decorrente da construção do empreendimento de 
luxo que além do contraste econômico, expropriou essa comunidade popular de áreas de verde 
outrora possíveis de incursos por suas matas e lagoas. Este é somente um exemplo, dentre vários, 
que temos no mundo, que retratam o desconforto das classes menos favorecidas. 

Marc Augé cita também que:  

(...) a separação econômica entre os países desenvolvidos e os outros tende globalmente a 
se reduzir, países “emergentes” e países subdesenvolvidos, por outro lado, a separação entre 
os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres não pare de se intensificar. (AUGÉ, 
2010, p.10) 

Essa intensificação com o dicotômismo da globalização, que acaba virando arma para os artistas 
sociais, que a cada dia surpreendem com as mensagens colocadas nas “telas” da cidade. O 
compositor Marcelo Yuka, forte militante de organizações não governamentais – ONG’s – e 
incentivador dos artistas sociais, em entrevista à revista Caros Amigos, fala que a arte de rua: 

Está buscando novas linguagens, se projetando no futuro, numa vanguarda, mas ao mesmo 
tempo com uma bagagem cultural brasileira muito forte. Acho que as paredes das grandes 
capitais do Brasil estão tendo sempre uma nova semana de 22. Você tatua a parede e faz 
daquele hábitat a sua tela. É uma coisa de muita atitude. (YUKA, Revista CAROS 
AMIGOS, abril 2007) 

Portanto, os artistas de rua estão sempre buscando ideias novas e maneiras diferentes de se 
expressar, para assim chamarem a atenção das pessoas para os seus ideais e lutas, que na maioria 
das vezes é contra a maneira como o capitalismo e o consumismo atingem fortemente a população 
em geral. O que eles querem é alertar a população para que não fiquem alienados e assim, satirizam 
o modo de vida dos que estão vivendo uma ilusão repetindo tendências ditas mundiais, enquanto 
fecham os olhos para o que está a sua volta. 

Pensando dessa maneira, resolvemos ilustrar um muro com um busto de um ser aparentemente 
alienado com as “maravilhas” do mundo globalizado e um pedestre passando diante a imagem 
(Figura 1). O homem que passa em frente à ilustração, parece não dar muita importância e talvez 
nem a observou. Não foi desejo dele ser colocado ali, porque neste caso todo o desenho foi feito de 
próprio punho, em uma folha de papel, onde buscamos incorporar o pensamento de um artista 



urbano, mas quando esse desenho for para um muro, em alguma cidade, somente vai ignorá-lo 
quem puder, ou quem estiver enferrujado pelos padrões do dia a dia.  

 
Figura 1 - Protótipo de uma intervenção urbana elaborada por Luziel Patrício e Nilcemar Junior. 

Usando esse desenho enquanto intervenção urbana, o mesmo poderá ser reproduzido em uma 
parede que muitas vezes (ou sempre) é usada para noticiar acontecimentos diversos de um mundo 
onde as informações nos são inseridos a todo o momento, de forma intensa. A intervenção nessa 
parede através do protótipo (figura 1) tem a intenção de provocar uma identificação da pessoa que 
está passando naquele local com o rapaz caminhando representado na figura, chamando sua atenção 
para a manifestação artística ali presente, que quase sempre é ignorada.  

E por sua vez, o desenho representado na parede (um homem que tem o cérebro cheio de ícones 
transnacionais) mostra a possível “alienação” presente num mundo globalizado, em que o 
capitalismo e o consumismo exacerbado impõem padrões de modo de vida globais, não valorizando 
as especificidades locais. A expressão facial pesarosa do rosto representado é o reflexo de uma 
alienação local quase nunca explícita, mas sempre presente. 

 
Figura 2 - Exemplo da intervenção aqui proposta, numa rua do subúrbio do ABC Paulista. Fonte: 

http://zinismo.blogspot.com.br/2011/09/zine-subsolo-2-ruas-do-abc.html 



4 – SERIAM OS INTERVENTORES “ANTROPÓLOGOS URBANOS”? 

Ao refletirmos acerca de uma antropologia das cidades, faz-se necessário entender que ela é pautada 
numa tríade entre seus saberes, espaços e situações – os fatores responsáveis e causadores, 
respectivamente, por suas dinâmicas e reflexões. Diante da heterogeneidade de componentes da 
cidade, nota-se a necessidade dela se estabelecer como um campo integrador, promovendo 
estratégias para abrigar de forma organizada a diversidade que a compõe. Essa heterogeneidade 
multicultural é também multitemporal e perpassa o tempo adquirindo novas roupagens, sem afastar-
se por completo de sua forma original – como é o caso dos estudos sobre patrimônios. São desses 
movimentos que a antropologia urbana se nutri, para entendê-los é preciso compreender o sentido 
do lugar e a liberdade que o não lugar oferece. Nesse sentido, a antropologia não se baseia numa 
abordagem pragmática, por entender que mesmo essa descrição de realidade urbana não esgota as 
percepções de uma cidade, mas a própria cidade em si tem a capacidade de ser “auto-explorável”. 
Como abordado por Michel Agier, quando diz que a cidade pode ser “(...) cidade vivida, cidade 
sentida, cidade em processo...”, mas nunca explorada por completo. 

Nessa perspectiva, os interventores urbanos vivem – no sentido mais abrangente que esta palavra 
possa ter – a cidade, o que lhes permite uma visão de maior alcance, ou mais apurada; daí procuram 
transferir a problematização do objeto para o sujeito, ou seja, da cidade para os cidadãos 
(enclausurados em suas fronteiras sociais). Nesse cenário surge o “agir urbano”, como destaca 
Agier: 

Entre o privado e o anonimato, o demasiado próximo e o demasiado longínquo, existem 
espaços intermediários, ocasionalmente familiares, lugares vagos, desviados ou 
apropriados, que fornecem as condições de possibilidade de um ‘agir urbano’, atraindo, 
geralmente, as formas de ocupação ou de invasão urbana, de instalação artística e de 
manifestação política. (Agier 2004, p. 42). 

Portanto, os interventores urbanos agem estrategicamente através da arte, meio que lhes permite 
uma relativa liberdade de expressão, haja vista que os meios de comunicação em massa não lhes 
concedem espaço para manifestarem sua insatisfação social. 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intervenção aqui apresentada tem como finalidade chamar atenção da população que 
cotidianamente passa por locais públicos que são usados como “tela” para expressões/manifestações 
artísticas e estas são ignoradas, ou até mesmo “ocultadas” pelo bombardeio de informações que 
acompanham o processo de globalização e a dinâmica implícita nele. Trabalhar essa temática nos 
possibilitou uma auto-reflexão acerca do nosso posicionamento ante as manifestações artísticas 
presentes em nosso cotidiano, que carregam consigo uma intencionalidade de “despertamento” para 
o lugar ao qual estamos inseridos e por sua vez, enclausurados socialmente. As reflexões acerca da 
temática abordada não se esgotam com o findar do presente trabalho, abrindo um leque de opções e 
abordagens. Vale ressaltar as referências bibliográficas utilizadas, que foram primordiais para 
compreensão do assunto e elaboração do presente artigo. 
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