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O projeto Arte e Urbano em Florianópolis: um olhar sobre o Grafitti e a Pichação 

vem sendo desenvolvido em conjunto com o PET História. Nele, busca-se entender a 

complexidade das práticas artísticas contemporâneas, principalmente o Grafitti e a 

Pichação, e a relação estabelecida entre seus praticantes e a cidade, compreendendo-as 

como manifestações sociais que emergem em um contexto de fricções urbanas.  

Como visto em Thompson (1981), lançaremos o olhar para a experiência dos 

indivíduos que voltam seu agir para a prática artística no espaço da cidade. Como esses 

indivíduos se relacionam, a partir de suas experiências, com a realidade material, quando 

e em que emergem movimentos sociais. Movimentos esses que fazem com que a cidade 

além de ser um lugar, passe a ser também um local, conceitos utilizados por Barros 

(1998), em que o espaço recebe significação e cria historicidade. Neste caso, realçando a 

prática artística que não aparece somente como prática, mas como reação da influência 

mútua entre economia e cultura, como intervenção no social, como cita Lima, utilizando 

de autores como Milton Santos e David Harvey. Intervenção porque, baseando-se em 

Harvey que traz a cidade a serviço do capital, Lima aborda o Grafite como “uma forma 

de linguagem de resistência que questiona a utilização hegemônica do espaço urbano das 

grandes cidades” (2013, p. 4).  

Ainda em Thompson a realidade material, nos interessando aqui as estruturas 

físicas da cidade e, conversando com Harvey, as relações econômicas capitalistas, sociais, 

culturais que se dão nesse espaço, o poder hegemônico presente nele, formam “um campo 



 

em que as relações humanas são constituídas” (THOMPSON, apud BOSETTI, 2011, p. 

77). Esse campo não determina, mas exerce influência para a emergência de movimentos 

de contestação. O Grafite, então, será tratado como um movimento de contestação que 

emerge da relação dos sujeitos com a realidade material e se expressa a partir da arte nas 

paredes do urbano. A partir disso, a cidade forma ao mesmo tempo que é formada pelo 

artista que ali pinta, pois mantém sempre uma relação dialética com a experiência dos 

sujeitos, que formam e são formados pela cidade. 

O projeto, ainda em andamento, pretende ter como resultado três materiais 

didáticos publicados na plataforma online ArcGIS. O primeiro, que está sendo produzido, 

vai lançar olhar para as pichações realizadas no contexto da ditadura civil militar 

brasileira, fazendo uso também de documentos, mas principalmente de imagens 

encontradas no acervo do arquivo nacional. Mantendo diálogo com os artistas de 

Florianópolis, esses materiais estarão, sempre que possível, fazendo referência às práticas 

no nosso contexto e região, a partir de fotografias do acervo dos próprios artistas com 

quem entramos em contato e imagens tiradas do Google Street View, traçando paralelos 

e historicizando as práticas tendo em vista sua conjuntura de emergência no Brasil: 

décadas de 60 e 70.  

A pesquisa do primeiro material possui um objetivo geral: desenvolver a noção 

de historicidade presente nas manifestações artísticas e políticas envolvidas no grafitti e 

na pichação - entender que as manifestações do presente possuem um passado histórico; 

o material didático é direcionado para jovens de 14 a 17 anos. A partir desse primeiro 

objetivo, são estabelecidos outros mais específicos: proporcionar condições para que o 

público alvo passe a refletir sobre o ambiente que o cerca. Orientação na vida prática. Por 

que essas pinturas/palavras estão lá?; propor uma reflexão sobre a cidade nessa relação. 

Quais as questões que acontecem na cidade que fazem com que ela seja o palco dessas 

manifestações. Quais as problemáticas do e por que no urbano?; propor uma discussão 

acima dos caráteres possíveis da arte. A arte pode ser transgressora/ilegal? A arte pode 

ser manifestação política? 

Portanto, o projeto Arte e Urbano em Florianópolis: um olhar sobre o Grafitti e 

a Pichação busca fornecer ferramentas para que as perguntas acima colocadas sejam 

respondidas ou, pelo menos, debatidas pelos leitores, por meio do material construído, 

visando a melhor compreensão das práticas e de seus praticantes, além de assimilar qual 

o papel que a cidade, o urbano, exerce nesse contexto.  
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