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RESUMO 
 
 
 
É difícil precisar as razões que levaram à concepção da psicanálise, mas é possível 
afirmar que desde a concepção do conceito de inconsciente a psicanálise demonstra 
grande afinidade com o mundo da Arte. O objeto deste estudo é a escrita de rua, 
forma de arte urbana que compreende diversos estilos como grafite e pichação, que, 
após inicialmente terem sido vistos como vandalismo, passam por um processo de 
aceitação social em que as inscrições são autorizadas ou até mesmo 
encomendadas. No percurso desenvolvido nesta dissertação, foi possível 
problematizar a relação entre essas duas áreas do saber tomando a criação artística 
como produto da sublimação, um dos destinos das pulsões e, portanto, testemunha 
do modo como opera o inconsciente. Foram consultadas principalmente os escritos 
de Freud, como A interpretação dos sonhos e O mal-estar na cultura, autores de fora 
do campo psicanalítico também foram consultados, como Rancière. Vale destacar 
que os conceitos de desejo, pulsão e sublimação se colocam como ponto central do 
ato criativo inconsciente. Por fim, a partir de uma análise crítica da escrita de rua, é 
possível refletir sobre a relevância das inscrições urbanas para os meios formais e 
informais de educação, sobretudo as práticas emancipatórias.  
 
 
Palavras-chave: Escrita de rua. Psicanálise. Inconsciente. 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

It is arduous to determine the reasons that led to the conception of psychoanalysis, 
but it is possible to affirm that since the conception of the concept of the 
unconscious, psychoanalysis shows great affinity with the world of Art. The object of 
this study is street writing, an urban art form that includes several styles such as 
graffiti and street art, initially seen as vandalism, it undergoes a process of social 
acceptance in which the inscriptions are authorized or even commissioned. In the 
course developed in this dissertation, it is possible to problematize the relationship 
between these two areas of knowledge by taking artistic creation as a product of 
sublimation, one of the destinies of the drives and, therefore, a witness to the way the 
unconscious operates. Freud's writings, such as The Interpretation of Dreams and 
Malaise in Culture, were mainly consulted and also authors outside the 
psychoanalytic field, such as Rancière. It is worth emphasizing that the concepts of 
desire, drive and sublimation are placed as the central point of the unconscious 
creative act. Finally, from a critical analysis of street writing, it is possible to reflect on 
the relevance of urban inscriptions for the formation of subjectivity, as well as for the 
formal and informal means of education, especially emancipatory practices. 
 
 
Keywords: Graffiti. Unconscious. Psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo parte de um desejo especial de articular a teoria psicanalítica e 

a educação, que surgiu após meu ingresso na universidade, no curso de Psicologia, 

onde observei que a prática psicanalítica frequentemente era associada à prática 

clínica. Este fato causou-me a impressão de que o espaço de um consultório seria o 

único nicho de atuação e intervenção do psicólogo que escolhesse filiar-se a esta 

abordagem teórica. 

Ao longo dos estudos, foi possível compreender que a clínica realmente tem 

importância fundamental para a psicanálise, mas não pode e nem deve ser sua 

única área de demanda. Aliás, a psicanálise deve seu nascimento e 

desenvolvimento à clínica. Mas devemos compreender a clínica como uma prática, 

uma atuação, uma atitude e não como um consultório, um espaço físico, um 

escritório. 

O termo “clínica” é oriundo do grego kline e designa o leito sobre o qual 

deita-se o enfermo. Assim, era utilizado para referir-se às instruções dadas pelos 

médicos aos doentes, bem como à prática de inclinar-se ao lado do leito para 

observar melhor os sintomas apresentados. Dessa forma, “clinicar é dobrar-se, 

inclinar-se diante do leito do paciente e interpretar os sinais significativos de seu 

corpo, aplicando sobre esse corpo um determinado olhar e derivar desse olhar um 

conjunto de operações” (DUNKER, 1986, p. 40). 

A clínica psicanalítica subverteu a clínica clássica ao substituir o olhar do 

médico sobre o corpo enfermo pela escuta atenta do analista ao sujeito que lhe fala.1 

Em outras palavras, a clínica é o campo de pesquisa, o laboratório do analista, e a 

escuta é seu instrumento de trabalho. Foi através desta escuta clínica que Freud 

percebeu a existência e as manifestações de uma instância psíquica que escapava 

do olhar do médico: o inconsciente. 

Vale ressaltar que essa escuta não pode se restringir ao ambiente do 

consultório do terapeuta, uma vez que não se trata de um dispositivo que possa ser 

ligado ou desligado quando nos for conveniente, mas, a partir do instante em que 

                                                 
1 Esta ruptura é muito bem representada pela introdução do divã nos atendimentos que Freud 

realizava, afastando o paciente do olhar do analista, valorizando a sua fala. 
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compreendemos a dimensão e a beleza da escuta psicanaliticamente orientada, 

torna-se impossível desprender-se dela. 

Em tempo, essa confusão acerca do trabalho clínico não ocorre 

exclusivamente com a psicanálise, mas a psicologia, como um todo, também se 

depara com um obstáculo bastante similar.2 Um grande número de profissionais 

psicólogos que optam por seguir suas carreiras atuando clinicamente em 

consultórios de forma que a clínica, sem dúvida alguma, tornou-se a área de 

atuação do psicólogo com que as pessoas estão mais familiarizadas dentre as 

diversas possibilidades de atividades desse profissional. Devido a esse fato, parece 

haver um senso comum de que todo psicólogo atue em consultórios e a serviço 

clínico, sendo este o único trabalho que esse profissional estaria apto a prestar. 

Ao iniciar minha atuação como psicólogo em uma instituição de educação 

profissional e tecnológica, vislumbrei uma oportunidade de colocar os 

conhecimentos obtidos pelos psicanalistas, a partir de suas vivências clínicas, à 

disposição de projetos e atividades que viessem a surgir, com o intuito de atender às 

demandas da instituição e da área da educação. 

Inicialmente, foi preciso lidar com incontáveis solicitações e 

encaminhamentos de professores e estudantes para atendimento psicoterapêutico. 

Sendo a oferta de um serviço de psicoterapia algo impossível por conta de inúmeros 

fatores – a escola não é um estabelecimento de saúde, o espaço físico é 

compartilhado com outros profissionais e não garante o mínimo de sigilo exigido, o 

alto número de estudantes e profissionais para ser atendido por um único psicólogo 

na instituição, entre outras questões –, foi necessário redescobrir o lugar e o papel 

do psicólogo institucional para então esclarecer aos gestores e comunidade que a 

oferta de psicoterapia foge das atribuições deste profissional.3 

A psicanálise se constitui como uma ciência que tem o sujeito como um de 

seus objetos de estudo e, por isso, pode ser incluída em qualquer meio onde o 

sujeito possa emergir. Sendo a escola um espaço de sujeitos, o psicólogo escolar de 

orientação psicanalítica deve atuar metodicamente disponibilizando seus 

conhecimentos para que a educação oferecida pela instituição possibilite que esses 

                                                 
2 A psicanálise é uma ciência cuja prática não é restrita aos profissionais da psicologia. Vale 

lembrar também que a formação em psicanálise não é uma formação acadêmica. 
3   Chegou-se ao ponto em que estudantes que se encontravam em psicoterapia, em consultórios 

privados, dispensavam seus terapeutas e almejavam obter o mesmo tipo atendimento pelo 
psicólogo do corpo técnico da escola. 
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sujeitos se revelem e se manifestem, cada um de acordo com as particularidades de 

seus desejos e de sua constituição discursiva e, portanto, psíquica. 

Feitos esses esclarecimentos, tornou-se possível atuar e colaborar com o 

planejamento das atividades e rotinas escolares, bem como desenvolver e atuar em 

projetos em parceria com outros profissionais da instituição (como pedagogo, 

assistente social, enfermeiro e professores de diversas áreas do saber). Fugindo das 

tradicionais pesquisas educacionais, que se dedicam a diagnosticar o fracasso 

escolar e revelar suas mais diversas causas, os projetos desenvolvidos, em sua 

maioria, procuravam compreender a relação do adolescente, principal público da 

instituição, com as drogas, com o suicídio e com a gravidez, para, a partir daí, 

buscar meios de intervenção e também de prevenção. 

Tendo a psicanálise como aporte teórico, um estudo mais aprofundado de 

alguns conceitos tornou-se importante para mim, devido à sua relevância para 

compreender a relação deste sujeito adolescente/estudante com os temas 

desenvolvidos nos projetos institucionais, bem como para o entendimento e a prática 

da própria psicanálise. Um conceito em particular, o de pulsão, despertou maior 

interesse, especialmente pela articulação que estabelece entre as chamadas 

primeira e segunda tópica da teoria freudiana sobre a estrutura e funcionamento do 

aparelho psíquico. 

Tal conceito, segundo Roudinesco e Plon (1998), tornou-se um dos três 

grandes eixos da teoria freudiana da sexualidade, ao lado de libido e narcisismo. As 

pulsões foram apresentadas inicialmente como “o representante psíquico dos 

estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma 

medida da exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência de sua 

ligação com o corpo” (FREUD, 1915b, p. 12). Ou seja, a pulsão é uma energia 

sexual interna e contínua que não pode ser controlada pela via da consciência e 

que move o aparelho psíquico, mas é importante observar que a definição de 

pulsão sofreu alterações ao longo do tempo e do trabalho de Freud. 

Assim, a partir de um projeto inicial que buscava as concepções acerca do 

conceito psicanalítico de pulsão, minha entrada em um programa de pós-graduação 

em nível de mestrado se deu com a realização do Mestrado Interinstitucional em 

Educação, promovido através da parceria entre o Instituto Federal de Educação, 
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Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e o Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Goiás. 

Fazendo parte da linha de pesquisa denominada Fundamentos dos 

Processos Educativos e sendo acolhido pelo projeto de pesquisa Entraste: 

subjetividade, arte e clínica, coordenado pelo professor Dr. Cristovão Giovani 

Burgarelli, procuramos aprofundar nossos estudos em torno do conceito de pulsão 

através dos casos de body art e body modification, pois questionava-me sobre que 

pulsão é essa que risca o corpo, que atravessa a pele, que marca o sujeito. 

No decorrer do curso, a temática desse projeto sofreu importantes 

transformações com as influências das disciplinas Cultura, Arte e Educação, 

ministrada pela Professora Dra. Juliana de Castro Chaves, e Estética, Educação e 

Imagens da Arte, ministrada pela Professora Dra. Rita Márcia Magalhães Furtado, 

que levantaram inúmeras provocações e reflexões sobre as produções artísticas 

como produção e expressão da subjetividade humana. Outra influência 

fundamentalmente determinante foi a própria capital goiana, que revelou uma 

paisagem urbana bastante peculiar que me encantava por conseguir aliar a clássica 

e delicada arquitetura Art Déco com as cores e formas grafitadas nas paredes e 

portas dos prédios residenciais e comerciais, como ilustra a figura 1, ou mesmo com 

frases de protestos espalhadas poeticamente pelo cenário urbano. 

 

Figura 1 – Inscrições em residência no Setor Centro, Goiânia-GO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: Reprodução (Instagram/@selon.art) 

 



14 
 

 

Buscando estabelecer a articulação sujeito-arte-linguagem e considerando 

que a arte, através da sublimação, é um dos prováveis destinos da pulsão, 

interessei-me inicialmente por ter o grafite como objeto de pesquisa. Entretanto, logo 

no início de minhas leituras sobre arte de rua, observei a existência de algumas 

confusões relacionadas a essa temática. 

O primeiro entrave se relaciona ao nome, pois várias grafias distintas são 

encontradas na literatura. A grafia utilizada com mais frequência é grafite, mas o 

termo italiano graffiti também é largamente empregado. Aliás, originalmente, foi dado 

o nome de graffiti às frases e imagens inscritas em muros e paredes, enquanto a 

grafia em português, grafite, inicialmente designava simplesmente a ponta da 

lapiseira ou referia-se a desenhos feitos com uso deste material ou a lápis. Mais 

tarde, os grafiteiros passaram a aceitar o termo grafite, aportuguesado, como 

sinônimo de graffiti. Graffiti é o plural de graffito e designa uma técnica de decoração 

em claro e escuro, onde muros e paredes são riscados com pontas de estiletes ou 

com carvão (GITAHY, 2012). 

Outro ponto conflitante envolve a relação que se estabelece entre o grafite e 

a pichação. A legislação vigente no Brasil criminaliza a pichação, aplicando multas e 

até mesmo detenção, mas permite o grafite quando é realizado com autorização do 

proprietário ou do poder público, valorizando o patrimônio público ou privado.4 

Assim, perante a legislação, grafite e pichação se distinguem pela ocorrência da 

autorização por parte do proprietário do muro/parede e por agregar ou depreciar o 

valor do patrimônio, mas há também algumas teorias populares que consideram os 

desenhos e figuras como grafite e os escritos e signos como pichação e, ainda, 

outras que classificam as inscrições de acordo com as cores utilizadas, sendo que o 

grafite é colorido e a pichação é monocromática. 

Essas dicotomias reducionistas realizadas pelo legislador ou pelo senso 

comum ocultam as origens do grafite como um movimento de rua e arte de protesto 

e, observando esses fatores, percebemos que não haveria motivos para restringir 

nosso estudo aos grafites e excluir as pichações –  aliás, considerando o estudo do 

conceito psicanalítico de pulsão, parece haver mais moções pulsionais investidas 

naquilo que é de caráter puramente transgressor do que na intervenção artística 

                                                 
4 Artigo 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
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autorizada ou encomendada. Por isso, adotamos por objeto de estudo a escrita de 

rua, termo que engloba tanto o grafite quanto a pichação. 

As primeiras inscrições que apareceram no cenário urbano eram anônimas e 

feitas a lápis ou a caneta nas portas e paredes de banheiros públicos ou em 

carteiras escolares, mas logo se propagaram pela cidade, causando um choque no 

olhar dos passantes. Poderíamos aqui também retomar as pinturas rupestres, ou 

ainda os registros nos túmulos dos faraós egípcios e os murais descobertos em 

Pompéia,5 como o exemplo apresentado na figura 2, para demonstrar que o homem 

sempre inscreveu sua marca nas paredes que o cercam. 

 

Figura 2 – Inscrição encontrada em Pompéia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: GARRAFONI; FUNARI, 2010, p. 23. 

 

Mas a prática das escritas de rua, tal como conhecemos hoje, se inicia com 

o movimento estudantil francês conhecido como Maio de 68. A França encontrava-se 

sob o governo de Charles de Gaulle (1959-1969) quando uma onda de protestos de 

estudantes se espalhou pelo país, contrapondo-se aos ideais de política e educação 

estabelecidos pelo Estado, e ganhou rapidamente o apoio das classes trabalhadoras 

e da sociedade em geral. Críticas ao sistema político e comercial ou à cultura eram 

gravadas nos muros dos arredores das universidades parisienses. Os estudantes 

                                                 
5 Cidade do Império Romano destruída por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79. Em suas 

ruínas, descobertas somente em 1748, foram encontradas inscrições não oficiais em murais que 
se aproximam muito do que conhecemos hoje como pichações (GARRAFONI; FUNARI, 2010) 
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franceses chamaram essas inscrições de “graffiti” e seu conteúdo expressava as 

atitudes e os conceitos do movimento. 

Ao ultrapassar as fronteiras europeias, o grafite se estabeleceu facilmente 

nos Estados Unidos. Primeiramente, foram as Tags que se espalharam pelos túneis 

e trens dos metrôs nova-iorquinos. Tag era o nome dado às marcas que 

funcionavam como assinaturas e indicavam o domínio de um território. A Tag de 

“TAKI 183”, mostrada na figura 3, tornou-se uma das mais emblemáticas. Nos anos 

1980, o movimento Hip-Hop aproveitou-se da febre da grafitagem para manifestar 

suas reivindicações, principalmente relacionadas às questões de igualdade social e 

racial. 

 

Figura 3 – Tag de Taki 183, em metrô de Nova Iorque 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Reprodução (Instagram/instagrafite) 

 

Segundo Lara (1996), “nesta época, grafite e pichação eram sinônimos e as 

inscrições caracterizavam-se pela ausência de elementos plásticos, com letras feitas 

à mão com tinta nas cores branca, vermelha ou preta” (p. 127), mas o movimento 

recebeu inúmeras influências ao ultrapassar os muros das universidades, surgindo 

letras e gravuras pintadas, deixando de ser caracterizado apenas pelas frases de 

protesto. 

Pouco a pouco o grafite foi ganhando outro status ao se sofisticar cada vez 

mais e aproximar-se das artes plásticas e distanciar-se do estigma de vandalismo, e 

“imediatamente a crítica, os jornalistas e a população em geral, passou a ver com 
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outros olhos esse tipo de grafite figurativo, carregado de elementos psicológicos e 

com estilos definidos” (LARA, 1996, p. 84). Galerias e museus passam a convidar 

nomes como Jean-Michel Basquiat6 e Keith Haring para expor suas obras, 

aproximando cada vez mais os escritores urbanos e o mercado de arte. 

 

Figura 4 – Quadro sem título, de Jean-Michel Basquiat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Divulgação/Galeria Sotheby’s 

 

No Brasil, o fenômeno das inscrições em muros e paredes intensificou-se a 

partir dos anos 1970, durante o auge da ditadura militar e da censura aos meios de 

comunicação. As inscrições feitas à mão livre que se espalhavam pelo cenário 

urbano eram chamadas pejorativamente de pichações, eram malvistas pela 

sociedade que considerava essa prática um ato de vandalismo. Silveira Junior 

(1991) conta que “a palavra grafite só passa a ter uso corrente com o aparecimento 

dos desenhos feitos com máscaras” (p. 16), introduzido no Brasil por Alex Vallauri.7 A 

“Bota preta” de Vallauri, mostrada na figura 5, tornou-se uma marca presente em 

diversos pontos da cidade, seja sozinha ou compondo uma figura maior, e tornou-se 

também o exemplo mais emblemático do uso de máscaras para produção de escrita 

de rua. Esta técnica, também conhecida como stencil art, consiste na aplicação de 

                                                 
6 Filho de imigrantes haitiano e porto-riquenho, Basquiat, falecido em 1988, é considerado por 

muitos o primeiro negro a ingressar no mercado de arte americano. No início de 2017, a obra sem 
título mostrada na figura 4 foi leiloada por US$ 110,5 milhões, tornando-se recorde em 
arrecadação entre os artistas plásticos americanos. 

7 Etíope, radicado no Brasil, tornou-se famoso pela reprodução da “Bota preta”, utilizando-se da 
técnica de grafitagem com máscaras. A data de seu falecimento, 27 de março, marca o Dia 
Nacional do Grafite. 
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tinta, com rolinhos de pintura ou spray, sobre moldes vazados em papel cartão, 

papelão ou cartolina; a máscara permite imprimir a mesma inscrição em inúmeros 

locais e superfícies. 

Devido a isso, no Brasil, o termo grafite refere-se popularmente às inscrições 

figurativas mais elaboradas em termo de formas e cores, enquanto as demais 

permanecem sob o rótulo de pichação, permanecendo distante da simpatia da 

população. Entretanto, essa diferenciação não parece se legitimar no interior dos 

grupos de escritores de rua, uma vez que reconhecem que ocorreu uma 

aproximação de seus trabalhos com as artes plásticas, mas consideram grafite e 

pichação como partes integrantes de um mesmo movimento. 

 

Figura 5 – Bota preta, de Alex Vallauri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: blogspot.com/sussurrandoemversosetrovoes 

 

O objetivo desse trabalho não é adentrar a complicada questão de que as 

escrituras de rua devem ser consideradas arte ou vandalismo, pois não 

pretendemos realizar um juízo de valor. Para nós, basta o fato de que elas existem e 

fazem parte da linguagem urbana e humana, valendo lembrar, ainda, que atitudes 

higienistas de gestores públicos, como o projeto “Cidade Linda” promovido por João 

Dória Júnior, atual prefeito da cidade de São Paulo-SP,8 em relação às inscrições 

                                                 
8 ALESSI, Gil. A ‘maré cinza’ de Dória toma São Paulo e revolta grafiteiros e artistas. El País, São 

Paulo, 24 jan. 2017; GRAGNANI, Juliana. Dória sanciona lei antipichação e veta até grafite não 
autorizado. Folha de São Paulo, São Paulo, 20 fev. 2017; MATUOKA, Ingrid. Na repressão de 
Dória contra a arte de rua, alvo é a juventude periférica. Carta Capital, São Paulo, 28 jan. 2017. 
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grafitadas nos muros da cidade, colocam-nas comumente em questão e nos 

provocam a retomar tais reflexões sobre a relevância e o lugar que a arte urbana 

ocupa nos dias atuais. 

A escrita de rua é contestação e subversão. Quando a arte é pasteurizada, 

transformada em produto, domestica-se seu poder de contestação, correndo risco 

de perder o que se tem de melhor nela. Dificilmente encontraremos grandeza nas 

manifestações que ocorrem em ambientes protegidos pela censura e por 

seguranças fortemente armados. 

Revelar cenas do cotidiano de uma sociedade conservadora através das 

inscrições urbanas, por si só, já é um ato de ousadia e de contestação, mas a escrita 

de rua faz emergir a contestação de quem não é ouvido, por mais alto que grite. Por 

isso, a escrita de rua cumpre o papel de ser arte de libertação ao assumir uma 

representatividade política, trazendo à tona aquilo que tentam nos fazer esquecer no 

dia a dia. 

Então, passei e me perguntar sobre as aproximações que poderiam ser 

estabelecidas entre a teoria psicanalítica e essa escrita que invade as ruas, 

alterando a paisagem urbana e marcando um lugar. Não pretendo, também, discutir 

exaustivamente a metapsicologia freudiana ou seus conceitos. Pretendo, a partir da 

leitura dos textos freudianos aliada a contribuições de outros autores, marcar o 

inconsciente como um aparelho de linguagem, tomando especialmente uma de suas 

formulações mais notáveis, os sonhos, para, a partir daí, traçar algumas 

considerações sobre a escrita de rua. 

A retomada do conceito de pulsão se faz novamente necessária, mas não 

suficiente, uma vez que, na psicanálise, um conceito, mesmo mantendo a sua 

especificidade e sua distinção, não se desvincula, mas sim se articula a diversos 

outros. Mais especificamente, será preciso, antes de tudo, compreender a estrutura 

do aparelho psíquico proposto por Freud (sistema consciente, pré-consciente e 

inconsciente), que antecede a elaboração do conceito de pulsão. Para isso, tomarei 

por base principalmente A interpretação dos sonhos, obra publicada em 1900, onde 

Freud mostra que a elaboração dos sonhos tem uma linguagem bastante enigmática 

e muito particular. Freud percebeu que o sonho se estrutura de forma análoga à dos 

chistes e atos falhos e também à dos sintomas. Assim ele nos mostra que os sonhos 

são tentativas de realização de desejos inconscientes. 
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São esses desejos, que não podem nunca se satisfazer por completo, que 

mantêm o aparelho psíquico investido de moções pulsionais e em constante 

atividade. O desejo inconsciente não pode se manifestar abertamente, pois o 

trabalho psíquico que ele mesmo impulsiona, também atua para censurá-lo. Porém, 

enquanto dormimos, há uma redução nos níveis de atenção e também da censura, 

permitindo que imagens inconscientes se formem e cheguem até nós por meio dos 

sonhos, dando pistas acerca desse desejo. Mas, mesmo encontrando-se em nível 

reduzido, a censura atua para que o conteúdo do desejo se transforme no conteúdo 

daquilo que será sonhado. Ou seja, é devido à censura que o conteúdo dos sonhos 

parece se encontrar desconectado da realidade. 

Assim como o conteúdo dos sonhos, a escrita de rua também se vê obrigada 

a transformar-se e adaptar-se por conta das censuras que lhe são imputadas. As 

inscrições não autorizadas são rapidamente cobertas, enquanto aquelas que são 

autorizadas enfrentam forte concorrência por espaço com os anúncios publicitários, 

tornando as obras dos escritores urbanos cada vez mais efêmeras. Assim, para além 

do spray e do muro, a internet se tornou uma importante ferramenta para o escritor 

urbano na atualidade, pois os trabalhos são fotografados – pelo próprio artista ou 

pelo público que circula pelo local – e expostos em sites, blogs e redes sociais. 

Entretanto a internet não cumpre apenas a função de um portfólio do artista, 

pois é graças a ela que as inscrições permanecem intactas, mesmo após serem 

apagadas ou cobertas, além de se revelar um suporte interessante por permitir 

atingir um público que não costuma frequentar os locais onde essas obras se 

encontram, ou ainda aqueles que, mesmo passando por inúmeras escritas de rua 

diariamente, não são capazes de percebê-las e admirar a marca deixada pelos 

escritores urbanos. 

Acreditando que a escrita de rua é impulsionada pelas mesmas forças 

pulsionais inconscientes que mantêm o aparelho psíquico em funcionamento 

contínuo, também se faz necessário abordar outros conceitos, mais especificamente 

o conceito de desejo para a psicanálise e o conceito de sublimação como pontos de 

aproximação entre psicanálise e o processo criativo da escrita de rua. No entanto, é 

impossível em uma pesquisa de mestrado realizar uma retomada de toda a obra 

freudiana – e novamente vale lembrar que um conceito se diferencia de outro, mas 

eles não se dissociam –, por isso fez-se necessário um corte teórico, que não 
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prejudica em nada a teoria psicanalítica, haja vista que esta não é uma teoria 

fechada. 

Com essa ressalva, na segunda seção desta dissertação, exponho a teoria 

psicanalítica e apresento brevemente os caminhos que foram trilhados, desde o 

emprego da hipnose até a regra da associação livre. Apresento também o aparelho 

psíquico enunciado por Freud como um aparelho de escrita e de memória, através 

dos textos freudianos sobre os sonhos, onde os produtos oníricos são apresentados 

como formações inconscientes peculiares estruturadas da mesma forma que os 

sintomas patológicos. 

Sabendo que um conceito psicanalítico se articula a outros, mas mantém 

sua especificidade e distinção, retomo o conceito de pulsão junto a um de seus 

destinos, a sublimação, para compreender a impossibilidade de realização do desejo 

inconsciente e o processo de criação artística e cultural, bem como seus impactos 

no campo da educação, pela via da teoria psicanalítica. 

Assim, a terceira seção desta dissertação trata sobre a possível relação 

entre psicanálise, arte e educação, mais especificamente sobre a feição política 

destas áreas do conhecimento de forte apelo social. Para tanto, será considerado o 

caráter errante da escolha do objeto de desejo inconsciente e sua impossibilidade de 

ser trazido à consciência, bem como as incessantes tentativas de satisfação desse 

desejo que colocam o sujeito entre o inconsciente e suas representações, uma vez 

que o desejo se configura em uma fantasia que apenas supõe poder resgatar um 

objeto irrecuperável.  

Na quarta seção, apresento o percurso histórico da escrita de rua, a partir do 

grafite como movimento social e arte de protesto, as suas origens com o movimento 

estudantil de Maio de 68, passando pelas exposições em museus e galerias de arte 

que garantiram sua aproximação com as artes plásticas, até sua incorporação ao 

mercado de arte diante das obras feitas por encomenda. Nesse ponto, se por um 

lado a escrita de rua é tão abundante que poderíamos garantir que não existe no 

mundo uma cidade sem alguma inscrição urbana, por outro, a produção acadêmica 

sobre essa temática ainda é escassa, exigindo que este trabalho avance com 

cautela sobre este campo. 

Os artigos científicos, dissertações e teses buscados, em sua absoluta 

maioria, fazem referência a projetos sociais que trazem a escrita de rua como 
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estratégia de reeducação e ressocialização de, principalmente, jovens em conflito 

com a lei. Outros dedicam-se a pesquisar a vida e a obra de determinado grafiteiro, 

como Eduardo Kobra, por exemplo. Havendo ainda os trabalhos que pretendem 

traçar um perfil identitário de grafiteiros e pichadores. 

Dessa forma, as ideias de autores como Jacques Ranciére (2005) tornaram-

se valiosas para o desenvolvimento deste estudo ao fornecer um referencial que vai 

de encontro ao propósito deste trabalho. Por fim, é possível refletir sobre o papel 

representado pela escrita de rua e seu potencial formador e transformador de 

espaço, consciência e subjetividade. 
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1 PSICANÁLISE E CIÊNCIA 

 

 

É difícil precisar as razões que levaram à concepção da psicanálise, sendo 

que, ao iniciar seus estudos em medicina, Freud interessou-se pela biologia 

darwiniana, realizando estudos sobre a estrutura gonádica de enguias e, mais tarde, 

estudou o efeito das drogas no cérebro, especialmente sobre a cocaína. Através 

desses primeiros experimentos, poderíamos supor que Freud iria estruturar 

firmemente a cientificidade de seus estudos posteriores sobre os modelos físico-

químicos da ciência de sua época, uma vez que, segundo essa concepção, não 

existem várias ciências, mas ciência (Wissenchaft) e ciência natural 

(Naturwissenchaft) que são a mesma e única coisa. 

Mas Freud subverte a ideia clássica de ciência ao fundar a psicanálise. Na 

teoria psicanalítica, é impossível separar o sujeito/pesquisador do objeto de estudo, 

pois o próprio objeto refere-se ao sujeito ou às suas produções. Dessa forma, as 

teses freudianas são sustentadas por uma metapsicologia,9 com conceitos e objetos 

próprios que não permitem que o método psicanalítico seja excluído do campo 

científico. 

É verdade que a polêmica em torno da cientificidade da psicanálise existe 

desde os primórdios da teoria, porém é preciso compreender que o método 

freudiano não poderia jamais ser enquadrado nos modelos propostos pela lógica 

positivista, vigente à época de Freud, uma vez que a ciência clássica preconizava 

pela distinção entre o sujeito/pesquisador e o objeto de pesquisa. 

Para Mezan (2006), a “pesquisa em ciência refere-se exclusivamente à 

tentativa de obter conhecimento novo e de apresentá-lo de modo a que possa se 

incorporar ao já existente, seja como complemento, seja como uma nova 

perspectiva” (p. 231, grifo do autor). Mas, ao postular a existência do inconsciente, 

Freud rompe com essa objetividade, pois, aqui, o objeto se refere ao próprio sujeito 

e, assim, o inconsciente se faz presente em qualquer discurso, inclusive no 

                                                 
9 “Termo criado por Freud para designar a psicologia por ele fundada, considerada na sua 

dimensão mais teórica. A metapsicologia elabora um conjunto de modelos conceituais mais ou 
menos distantes da experiência, tais como a ficção de um aparelho psíquico dividido em 
instâncias, a teoria das pulsões, o processo do recalque, etc. A metapsicologia leva em 
consideração três pontos de vista: dinâmico, tópico e econômico” (LAPLANCHE; PONTALIS, 
2004, p. 284). 
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científico, abrindo espaço para a subjetividade no mundo das Ciências (NASIO, 

1997). Ou seja, por conferir uma característica particular ao sujeito, o inconsciente 

não permite ser investigado pelos métodos convencionais. 

Entre os inúmeros escritos de Freud, destacam-se suas pesquisas sobre o 

funcionamento do aparelho psíquico e sobre as manifestações do inconsciente 

humano. Para isso, ele lançou mão de um método investigativo inovador, que alia a 

pesquisa e a prática clínica, rompendo com a objetividade da lógica de seu tempo, 

mas não sem enfrentar uma violenta oposição da sociedade, bem como de seus 

colegas médicos. 

Para melhor abordar o objeto desta pesquisa, se faz necessário 

compreender razoavelmente o método de pesquisa e intervenção desenvolvido por 

Freud ao longo de sua prática clínica. Por isso, a seguir, apresento brevemente os 

caminhos que foram trilhados por Freud e seus pacientes, desde o emprego da 

hipnose até a elaboração da regra de associar livremente. 

Nesta seção, apresento também a estrutura do aparelho psíquico proposto 

por Freud, tomando por base principalmente a obra A interpretação dos sonhos 

(1900), onde os produtos oníricos são apresentados com uma linguagem bastante 

enigmática e muito particular, se estruturando de forma análoga à dos chistes e atos 

falhos e também à dos sintomas. 

Por fim, sabendo que um conceito psicanalítico se articula a diversos outros, 

mas mantém sua especificidade e distinção, retomamos o conceito de pulsão junto a 

um de seus destinos, a sublimação, para compreender a impossibilidade de 

realização do desejo inconsciente e o processo de criação artística e cultural pela via 

da teoria psicanalítica 

 

1.1 Histeria: hipnose e associação livre 

 

Em 1885, Freud demonstra interesse pelos mistérios da histeria10 e se 

convence de que os métodos terapêuticos utilizados naquela época (massagens, 

hidroterapia, eletroterapia, lobotomia, extração do útero, entre outros) não tinham 

                                                 
10 Classe patológica que apresentava quadros clínicos e sintomas muito variáveis. À época de 

Freud, acreditava-se que deveria haver alguma causa orgânica e, devido a uma ocorrência muito 
maior entre mulheres e muito rara entre homens, a extração de útero foi um dos procedimentos 
terapêuticos mais utilizados. 
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resultado algum. O jovem médico, determinado a compreender as origens dessa 

enfermidade, coloca-se sob orientação do Dr. Jean-Martin Charcot (1825-1893), que 

utilizava a hipnose – método sugestivo – como alternativa para tratar as histéricas 

que eram recebidas no hospital Salpêtrière, em Paris. 

O método terapêutico do Dr. Charcot consistia em sugerir uma ideia ao 

paciente, sob estado hipnótico, porém, ao despertar do transe, o efeito da sugestão 

se esvai. Charcot utilizava-se do método da sugestão para provocar ou eliminar 

sintomas histéricos em suas pacientes e também realizava exibições durante suas 

aulas, conforme ilustrado na figura 6. 

A partir da hipnose e dos estudos com Dr. Charcot, Freud compreendeu que 

as causas da histeria eram muito mais complexas do que se imaginava. A histeria 

não tinha origens fisiológicas, mas deveria ser provocada por forças psíquicas das 

quais o paciente não tinha consciência e, por isso, os tratamentos que eram 

realizados até então não surtiam efeitos. Sob estado hipnótico, os sintomas 

histéricos desapareciam, porém, ressurgiam assim que a paciente retornava do 

estado de transe. 

 

Figura 6 –  Uma lição clínica na Salpétrière (1887) – Pierre André Brouillet Charroux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Museu de História da Medicina - Universidade Paris Descartes (Online) 

 

Após seu estágio na Salpêtrière, Freud aproxima-se do médico austríaco 

Joseph Breuer (1842-1925), que também experimentava o uso de hipnose com seus 

pacientes. O método de Breuer era diferente daquele que era praticado por Charcot. 
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Breuer também acreditava que os sintomas histéricos eram resultados de processos 

inconscientes e estimulava que suas pacientes, sob efeito da hipnose, falassem com 

ele sobre as lembranças de seus episódios traumáticos – método catártico. 

A palavra grega catarse era o nome dado ao processo de eliminação das 

paixões produzidas no espectador quando ele assistia à representação de uma 

tragédia no teatro. Breuer presumiu que os sintomas histéricos poderiam ser 

amenizados à medida que os acontecimentos traumáticos pudessem ser revividos, 

tendo a linguagem como um equivalente ao ato e revelando à consciência a gênese 

da neurose. 

Assim, o procedimento desenvolvido por Breuer é um “método de 

psicoterapia em que o efeito terapêutico visado é uma descarga adequada dos 

afetos patogênicos” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2004, p. 60), permitindo que o 

paciente, sob hipnose, evoque e reviva acontecimentos traumáticos ligados aos 

afetos não descarregados. Breuer utilizava a hipnose como um meio de obter 

acesso e explorar as representações inconsciente de suas pacientes histéricas e 

trazer à tona seus conteúdos. 

Breuer transmitiu seu método a Freud, e os dois trabalharam juntos para o 

progresso da técnica. Freud utilizou o método catártico pela primeira vez no 

tratamento de Emmy von N.11 Além disso, Freud também colaborou com Breuer 

discutindo e orientando casos clínicos. 

O caso clínico de Breuer que despertou maior interesse de Freud ocorrera 

enquanto ele ainda era apenas um estudante. Em 1880, Breuer examinava uma 

jovem que ficou conhecida como Anna O. Tratava-se de uma paciente que 

desenvolveu uma série de sintomas físicos – distúrbios de visão, fala, audição e 

distúrbios motores, impossibilidade de ingerir alimentos ou água – bem como 

alucinações e perda de consciência. Observou-se que, falando e sob estado 

hipnótico, a paciente conseguia alcançar os conteúdos inconscientes relacionados 

ao seu sintoma, notadamente, conteúdos traumáticos e carregados de afetos. 

Curiosamente, ao trazer os episódios traumáticos à consciência, a paciente 

despertava do transe hipnótico, já livre do sintoma que a afligia anteriormente. 

Anna O., cujo nome verdadeiro era Bertha Pappenhein, em um dado 

momento, comparou o tratamento proposto por Breuer com uma limpeza de chaminé 

                                                 
11  Paciente de Freud que sofria com neurose histérica, cujo nome verdadeiro era Fanny Moser. 
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e passou a chamá-lo de Talking Cure, ou seja, neste método, a cura se dava através 

da palavra (FREUD, 1910). Breuer percebeu que a hipnose poderia ser posta de 

lado, sendo necessário que o médico fosse hábil com as palavras – tanto em sua 

escuta, quanto em sua fala – para que conseguisse fazer manifestar os conteúdos 

inconscientes que atormentavam os pacientes. 

O tratamento de Anna O. foi interrompido repentinamente por Breuer, mas 

Freud decide repetir as experiências do amigo com suas pacientes. Aos poucos ele 

percebe que os conteúdos traumáticos não se tornavam inconscientes por acaso, 

pois eles eram causadores de sofrimentos. Freud percebeu também que uma série 

de mecanismos opera para que esses conteúdos não venham à tona. 

Freud, então, fez algumas observações sobre a utilização da hipnose que, 

aliadas à experiência da “cura pela fala” de Breuer, fizeram com que ele repensasse 

a necessidade dessa técnica para seu método terapêutico. A hipnose 

desconsiderava as defesas inconscientes e dava livre acesso aos conteúdos que 

causavam os sintomas histéricos, porém a histeria ressurgia algum tempo depois, 

manifestando novos sintomas ou os mesmos que já haviam sido tratados. Outra 

observação importante é que nem todos os pacientes podiam ser submetidos à 

hipnose com sucesso. 

Uma vez anunciado que os sintomas histéricos eram curados pela palavra e 

que não era necessário utilizar a hipnose para que o paciente falasse, a hipnose 

gradativamente foi sendo posta em segundo plano. Com isso, Freud passa a 

experimentar uma nova técnica terapêutica com pacientes como a mesma Emmy 

von N., por exemplo, que também havia participado das experiências de Freud com 

o método catártico. Esta técnica consiste deixar que o paciente fale livremente, 

assumindo “o compromisso de comunicar todas as ideias ou pensamentos que lhe 

ocorressem em relação a um assunto específico” (FREUD, 1900, p. 116), sendo 

também importante para o bom progresso do trabalho que renunciasse a qualquer 

crítica aos pensamentos que pudessem lhe ocorrer. Assim, Freud procurava mostrar 

aos pacientes que o êxito terapêutico basicamente “depende de ele notar e relatar o 

que quer que lhe venha à cabeça, e de não cair no erro, por exemplo, de suprimir 

uma ideia por parecer-lhe sem importância ou irrelevante, ou por lhe parecer 

destituída de sentido” (1900, p. 116). 
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A nova técnica mostrou-se extremamente importante para os caminhos que 

as pesquisas de Freud iriam trilhar e, consequentemente, para o método terapêutico 

que ele viria a propor para seus pacientes. Trata-se da associação livre, a regra 

fundamental da psicanálise. Enfim, surge a psicanálise, tendo como marco o 

abandono da hipnose.  

Freud observou que, no discurso de seus pacientes, havia sempre algo que 

lhes escapava através de um lapso de linguagem, um chiste ou até mesmo ao 

descrever cenas que lhes ocorreram durante seus sonhos. Assim, ao associar 

livremente, a pessoa apresenta um conteúdo inconsciente que não teria 

possibilidade de tornar-se conhecido de outra maneira. Ou seja, é sobre esses 

elementos, aparentemente insignificantes, que emergem nos relatos dos pacientes, 

que o psicanalista vai se debruçar. 

A clínica da histeria contribuiu para desvendar o inconsciente e, com o 

amadurecimento de suas pesquisas, Freud postulou a existência de um aparelho 

psíquico impossível de ser controlado pelo indivíduo. Segundo ele, este era um 

terceiro golpe que provocava uma dolorida ferida na existência humana: 

 
O primeiro foi quando souberam que a nossa Terra não era o centro 
do universo, mas o diminuto fragmento de um sistema cósmico de 
uma vastidão que mal pode se imaginar. Isto estabelece conexão, 
em nossas mentes, com o nome de Nicolau Copérnico, embora algo 
semelhante já tivesse sido ensinado pela ciência de Alexandria. O 
segundo golpe foi dado quando a investigação biológica destruiu o 
lugar supostamente privilegiado do homem na criação, e provou sua 
descendência do reino animal e sua inextirpável natureza animal. 
Esta nova avaliação foi realizada em nossos dias, por Darwin, 
Wallace e seus predecessores, embora não sem a mais violenta 
oposição contemporânea. Mas a megalomania humana terá sofrido 
seu terceiro golpe, o mais violento, a partir da pesquisa psicológica 
da época atual, que procura provar o ego que ele não é senhor nem 
mesmo em sua própria casa, devendo, porém, contentar-se com 
escassas informações acerca do que acontece inconscientemente 
em sua mente (FREUD, 1917, p. 292). 

 
Dessa forma, os lapsos de linguagem e de memória se aproximam dos 

sintomas, na medida em que são produtos da interação entre a consciência e os 

desejos inconscientes. Por essa razão, durante a prática da clínica psicanalítica, é 

preciso relacionar o conteúdo manifesto aos motivos inconscientes de quem o 

enuncia. 
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É a partir da análise do material inconsciente que surgia em meio às 

narrativas de seus pacientes, principalmente ao discorrer sobre os processos 

oníricos, que Freud irá propor a sua primeira teoria do funcionamento psíquico – a 

saber, a teoria topográfica. Em A interpretação dos sonhos (1900), Freud utiliza-se 

de suas observações clínicas para expor as características dos processos que 

atuam no inconsciente. 

 

1.2 O aparelho psíquico 

 

De acordo com a teoria freudiana, o aparelho psíquico é movido por 

energias geradas pelos desejos inconscientes e tendem a buscar a satisfação 

desses desejos. Freud aponta que há um corte na fala de seus pacientes, uma 

ruptura, uma lacuna que surge exatamente devido a impossibilidade de que o desejo 

se manifeste abertamente. 

É certo supor que todo desejo é decorrente de uma necessidade, de algo 

que falta, mas, nesse caso, o desejo inconsciente não pode ser saciado, pois não se 

trata aqui de desejar um carro novo ou um anel de brilhantes ou qualquer desejo que 

possa ser materializado. Trata-se, outrossim, de um desejo que não pode sequer ser 

nomeado, mas que se inscreve e se faz notar através das formações do 

inconsciente. 

Freud supõe que esse desejo remete a um desejo anterior, uma experiência 

mais primitiva, que está relacionada à fase pré-edípica, ao momento em que o 

aparelho psíquico se encontra em estruturação. Ou seja, quando o bebê se encontra 

diante de uma condição de desamparo, experimenta-se uma sensação de satisfação 

extrema ao ter suas necessidades atendidas e, supostamente, saciadas; mas, 

durante o período do complexo de Édipo, ocorre uma censura, um recalque, que 

impede que o sujeito tenha consciência ou se recorde dessa experiência de 

satisfação, e todos os desejos que se seguem ao longo de sua vida são tentativas 

fracassadas de reviver a experiência de satisfação primária. 

O desejo inconsciente, na teoria freudiana, apenas tende a ser consumado, 

mas nunca se consuma de fato. Assim, em psicanálise, o desejo não pode ser 

confundido com um representante de uma necessidade biológica ou material, uma 
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vez que não seria inconsciente e seria facilmente satisfeito. Dessa forma, o desejo 

encontra vias que permitem sua satisfação, mas apenas parcialmente. 

É esse desejo, que não pode nunca ser satisfeito por completo, que mantêm 

o aparelho psíquico investido de moções pulsionais e em constante atividade. O 

desejo inconsciente não pode se manifestar abertamente, pois o trabalho psíquico 

que ele mesmo impulsiona, também atua para censurá-lo. 

Com isso, os desejos desconhecidos se manifestam, de uma forma ou de 

outra, sobretudo nos sonhos, pois enquanto dormimos, ocorre uma redução nos 

níveis de atenção e de censura presente no aparelho psíquico, permitindo que 

imagens inconscientes se formem e cheguem à consciência por meio dos sonhos, 

afinal, “o sonho de fato não teria ocorrido se a resistência fosse tão acentuada 

durante a noite quanto durante o dia” (FREUD, 1900, p. 507). 

Mas, mesmo encontrando-se em níveis mais baixos, a censura atua para 

que o conteúdo do desejo se transforme no conteúdo daquilo que poderá ser 

sonhado. Ou seja, é devido à censura que o conteúdo dos sonhos parece se 

encontrar desconectado da realidade e, assim, a teoria sobre a análise dos sonhos 

nos mostra que o objeto do desejo é, de certa forma, distorcido, para proteger o 

sujeito do caráter ameaçador de seu próprio desejo. 

O desejo inconsciente é censurado e impedido de chegar à consciência, pois 

alguns mecanismos do sistema psíquico atuam como uma espécie de defesa e, ao 

se manifestarem, os desejos aparecem transformados no conteúdo dos sonhos, pois 

a representação dos elementos aparentemente mais triviais tendem a ser permitidos 

pelos mecanismos de censura com mais facilidade do que aqueles elementos 

carregados de afeto. Devido a isso, podemos concluir que o desejo nos sonhos 

apresenta, na verdade, dois conteúdos: um que permanece latente, que só podemos 

ter acesso progressivamente a partir da análise (e olhe lá), e outro que se manifesta 

e que pode ser narrado pelo sonhador, por isso os sonhos tendem a ser bastante 

enigmáticos e desconectados da razão. 

Freud ainda observa que mesmo aqueles sonhos cujo conteúdo manifesto 

parece penoso e parece causar desprazer e desconforto, também são realizações 

de desejo. Analisando os casos de pessoas que experimentaram um trauma 

psíquico muito forte – tais como traumas de guerra –, e a manifestação insistente 

desses conteúdos traumáticos nos sonhos, Freud não tem receio em dizer que 
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nestes casos, ocorre uma falha na elaboração do sonho, pois a fixação inconsciente 

em um trauma se impõe como um obstáculo à função de sonhar e, como 

consequência, gera angústia no sujeito sonhador (FREUD, 1932). Com isso, ele 

mostra que o produto da censura ao desejo, bem como a deformação desse desejo, 

pode apresentar um conteúdo bastante doloroso. 

Outra observação é que os sonhos possuem uma espécie de linguagem 

muito particular e privilegiada, muito similar aos artifícios utilizados pelo inconsciente 

para se manifestar. Freud, especialmente em A interpretação dos sonhos, mostra 

que o aparelho psíquico é organizado por dois processos, que ele vai denominar, à 

frente, como princípio de prazer e princípio de realidade. Isso quer dizer que, para 

Freud, a linguagem se posiciona em uma fronteira bastante tênue entre o consciente 

e o inconsciente, pois é através da linguagem que os conteúdos inconscientes 

podem emergir à consciência do sujeito. 

O princípio de prazer, também chamado por Freud de processo primário, se 

caracteriza pela passagem de impulsos psíquicos de uma representação de desejo 

inconsciente para uma outra representação também inconsciente. Ou seja, as 

moções pulsionais circulam livremente pelo aparelho psíquico, procurando um meio 

de descarregar-se da maneira mais rápida possível, buscando uma forma de 

satisfação do desejo inconsciente. 

Enquanto isso, o princípio de realidade, ou processo secundário, 

considerando a realidade externa, inibe a livre circulação das moções pulsionais, 

adiando a descarga de impulsos psíquicos e, consequentemente, retardando as 

tentativas de satisfação do desejo. Esses dois processos se distinguem, portanto, 

pela quantidade de energia investida no aparelho psíquico e pela relação de 

satisfação do desejo, uma mais rápida e direta e outra mais atrasada. 

Ao observar que existe uma lacuna entre o conteúdo que se manifesta nos 

sonhos e aquele conteúdo que permanece latente, Freud propõe sua teoria sobre a 

enigmática linguagem dos sonhos. O que se sonha revela uma pobreza de 

conteúdo, se comparado aos pensamentos latentes que se revelam após a análise 

do sonho, mas esses conteúdos permanecem conectados de forma misteriosa, 

sendo que um denuncia o outro, ao mesmo tempo que tenta escondê-lo. Assim, 

Freud revela que o funcionamento dos processos inconscientes de condensação e 

de deslocamento participa da elaboração do conteúdo do sonho. 
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O processo de condensação se organiza em torno de um elemento do 

conteúdo manifesto, sob o qual se efetua uma espécie de fusão de diversos 

pensamentos latentes, que podem divergir entre si. Pode ocorrer, por exemplo, com 

o uso de palavras, quando se junta parte de uma palavra com parte de outra, 

formando uma palavra nova. O efeito da condensação é a transfiguração do 

conteúdo latente em um elemento bastante diferente, muitas vezes cômico, e, com 

isso, passando pelo filtro da censura inconsciente. 

Já o processo de deslocamento consiste na passagem de intensidade de um 

elemento para outro. Assim, um conteúdo latente de alto valor liga-se a um elemento 

aparentemente desinteressante ou desprezível, podendo também passar pela 

censura do aparelho psíquico e vir a manifestar-se. Nesse caso, um elemento de 

grande importância para o sujeito aparece, no sonho, representado por outro de 

menor significância, por exemplo um sonho onde o pai é representado pelo padre da 

comunidade. 

Com esses mecanismos, Freud nos mostra não só o sistema de produção 

de um sonho, mas também revela que aquilo que se enuncia de um sonho, ou seja, 

a sua representação, não é suficiente para dar conta dos pensamentos 

inconscientes. Em outras palavras, o inconsciente é tão vasto que se torna 

impossível traduzi-lo em palavras, ao mesmo tempo em que a linguagem é condição 

fundamental para que o pensamento inconsciente possa se manifestar e ser 

transmitido. 

Devido a essa dinâmica, nos encontramos num ponto entre a representação 

e o inconsciente. Esse fato também nos ajuda a pensar a feição errante da escolha 

do objeto de desejo inconsciente, que não pode ser trazido à consciência por meio 

das palavras nem pode ser traduzido por elas, mas que insistimos em tentar nomear, 

deslizando de desejo em desejo, mas o desejo, de fato, se inscreve em uma fantasia 

que apenas supõe poder trazer de volta aquilo que foi para sempre perdido. 

A busca incessante pelo objeto inominável de desejo desencadeia uma livre 

circulação de moções pulsionais por todo o aparelho psíquico. As pulsões são 

moções energéticas inconscientes que tendem a atingir um destino e descarregar-

se. Um dos notáveis destinos da pulsão foi chamado por Freud de Sublimação e 

consiste em um processo psíquico inconsciente que transforma os impulsos 

energéticos carregados de estímulos indesejáveis e desagradáveis em produtos que 
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sejam socialmente aceitáveis. Dado a isso, Freud considerou que as produções 

artísticas e culturais da humanidade são frutos, dentre outras coisas, dos processos 

sublimatórios, uma vez que sublimar é fundamental para o artista durante o seu 

processo de criação artística. 

 

1.3 Pulsão e sublimação: o processo criativo segundo a teoria freudiana 

 

Em 1905, Freud recorreu ao termo pulsão (Trieb) para dar nome às moções 

interiores e constantes que impulsionam o aparelho psíquico, entretanto referências 

à existência dessa noção podem ser encontradas em alguns escritos anteriores a 

essa data. Esse termo traz consigo certa obscuridade e, ao ser traduzido do alemão 

Trieb (pulsão) para o inglês como Instinct (instinto), proporcionou muitas 

confusões.12 Assim, a escolha do termo Pulsão marca a particularidade do psiquismo 

humano e não se reduz às simples atividades sexuais, pois não tem um objeto 

específico e nem implica em um comportamento pré-determinado, enquanto que 

Instinto é o termo adotado para qualificar fatos inatos e os comportamentos animais, 

a exemplo das aves migratórias que, por instinto, partem de um lugar para outro ou 

dos filhotes recém-nascidos que, mesmo antes de abrir os olhos, conseguem 

encontrar as tetas maternas para se alimentar (RIBEIRO, 2011). 

Ao avançar em suas pesquisas, Freud propõe uma reestruturação do 

aparelho psíquico, chamada de segunda tópica, onde as noções de consciente, pré-

consciente, inconsciente não são substituídas, mas ampliadas ao emergirem três 

instâncias psíquicas, a saber o Eu, o Isso e o Supereu.13 Nesta nova tópica se 

estabelece, com mais ênfase, que o aparelho psíquico é movido por energias 

sexuais internas que não podem ser controladas pela via da consciência. Em 

síntese, foi a partir da apresentação de sua segunda concepção de estruturação do 

aparelho psíquico, que Freud elucidou o conceito que o inquietava desde o início de 

sua obra: a pulsão. 

                                                 
12 James Strachey (1996), tradutor da obra de Freud para a língua inglesa, apresenta uma 

justificativa à escolha do termo Instinct em suas notas “Não é da competência do tradutor tentar 
classificar e fazer distinção entre os diferentes usos que Freud fazia da palavra. Essa tarefa 
seguramente pode ser delegada ao leitor” (p. 31). Este problema de tradução também é 
observado com o termo Verdrängung, que surgiu primeiro como Recalque e depois aparece 
traduzido como Repressão. 

13 Faremos uso da grafia em português, mas estes conceitos frequentemente eram traduzidos pelos 
termos latinos Ego, Id e Superego. 
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O conceito de pulsão torna-se um dos três grandes eixos da teoria freudiana 

da sexualidade – ao lado de libido e narcisismo (ROUDINESCO; PLON, 1998) – e, 

em 1915, Freud descreve esse conceito e suas características em Pulsões e 

destinos da pulsão14 como “o representante psíquico dos estímulos que se originam 

dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à 

mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo” 

(FREUD, 1915b, p. 127). Essa obra é uma revisão dos conhecimentos obtidos 

acerca do conceito de pulsão até então. 

A paridade entre a pulsão e seu representante psíquico foi abandonada 

posteriormente por Freud, que passou a localizá-la na fronteira entre o psíquico e o 

somático, ou ainda, entre o inconsciente e sua representação no corpo. Assim, a 

pulsão foi marcada por quatro características, a saber: 

 

A “força” ou “pressão” constitui a própria essência da pulsão e a 
situa como motor da atividade psíquica. O “alvo”, isto é, a satisfação, 
pressupõe a eliminação da excitação que se encontra na origem da 
pulsão (…) O “objeto” da pulsão é o meio de ela atingir seu alvo e 
nem sempre lhe está originalmente ligado. (…) Por último, a “fonte” 
das pulsões é o processo somático, localizado numa parte do corpo 
ou num órgão, cuja excitação é representada no psiquismo pela 
pulsão (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 630). 

 

Ainda em 1915, Freud postula que as pulsões sexuais têm quatro prováveis 

destinos: a inversão em seu contrário, a reversão para a própria pessoa, a 

sublimação e o recalque. Observou também que as vicissitudes da pulsão são 

meios de defesa contra a satisfação da própria pulsão, mas que, ao mesmo tempo, 

são formas parciais de satisfação pulsional, marcando o sujeito, mais uma vez, com 

a insatisfação. Nota-se que nos Três ensaios sobre a sexualidade (1905), Freud já 

havia apresentado a vergonha, o asco, a compaixão e as construções da moral e da 

autoridade como forças restritivas da orientação libidinal e sugeriu três desfechos 

possíveis à pulsão sexual: a satisfação, o recalcamento e a sublimação. 

Na inversão em seu contrário, a pulsão sofreria uma alteração em sua 

finalidade, ocorrendo uma mudança de atividade para passividade ou uma 

                                                 
14  Traduzido inicialmente sob o título: Os Instintos e suas vicissitudes. 
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modificação em seu conteúdo. Nos casos de reversão para a própria pessoa, a 

alteração se daria quanto ao objeto, mantendo-se a finalidade da pulsão. 

A partir da análise destas vicissitudes, Freud utilizou-se dos pares de 

opostos sadismo-masoquismo e escopofilia-exibicionismo para ilustrar os casos em 

que poderiam ocorrer mudanças de atividade para passividade e reversão da pulsão 

para a própria pessoa e, para expor sua tese sobre a mudança no conteúdo da 

pulsão em seu oposto, Freud discorreu sobre a transformação do amor em ódio e a 

ambivalência de sentimentos. 

Assim o psicanalista apresentou os três opostos do amor: a) amor-

indiferença, onde as pulsões sexuais investiriam o eu, tornando possível as 

satisfações autoeróticas – que Freud chamou de narcisismo primário –, havendo 

uma indiferença em relação ao mundo externo; b) amor-ódio, onde o objeto é 

apresentado ao eu e a indiferença ao mundo externo dá lugar ao ódio que se 

relaciona com as pulsões de autoconservação, por meio da sensação de prazer-

desprazer; e c) amar-ser amado, que “corresponde exatamente à transformação da 

atividade em passividade e pode remontar a uma situação subjacente, (…) a de 

amar-se a si próprio, que consideramos sendo o traço característico do narcisismo” 

(FREUD, 1915b, p. 142). 

Ainda sobre as qualidades da pulsão, Freud descreveu a sublimação como 

provável resultado do desvio da pulsão sexual de sua meta original, deslocada para 

uma nova meta, onde se destacam as produções artísticas e culturais do indivíduo. 

Já o recalque foi definido como o produto das resistências à satisfação pulsional, 

resultado da censura ao desejo inconsciente, onde o prazer seria suplantado pelo 

desprazer (FREUD, 1915a). 

Freud chamou de censura os disfarces impostos pelo processo de recalque 

ao desejo inconsciente durante a expressão deste desejo no sonho. A censura faz 

com que o desejo apareça travestido no sonho, de modo que, quanto mais austera 

for a censura, mais completo será o disfarce trajado pelo desejo. 

O recalque é um processo psíquico que atua para manter inconsciente as 

representações ligadas ao desejo, pois o registro dessas representações na 

consciência afetaria o indivíduo, causando-lhe desprazer. Por isso, “tudo o que é 

recalcado tem, necessariamente, que permanecer inconsciente” (FREUD, 1915a, p. 

161), pois o retorno desse conteúdo recalcado à consciência tende a manifestar-se 
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como sintomas, bem como sonhos, chistes e lapsos de linguagem, que seguem a 

mesma configuração fundamental. 

Segundo Roudinesco e Plon (1998), o recalque não lida diretamente com o 

desejo, mas “com seus representantes, imagens ou ideias, os quais, apesar de 

recalcados, continuam ativos no inconsciente, sob forma de derivados ainda mais 

prontos para retornar para o consciente” (p. 648). 

É interessante observar que a definição do conceito de pulsão sofreu 

alterações ao longo do tempo dentro da própria teoria freudiana. Inicialmente, Freud 

propôs um dualismo entre pulsões sexuais – que estariam associadas ao processo 

primário e sob domínio do princípio de prazer – e pulsões de autoconservação – 

regidas pelo princípio de realidade e associadas ao processo secundário de 

funcionamento psíquico. Entretanto, o desenvolvimento do conceito de narcisismo 

coloca em cheque este dualismo, pois é a partir do estudo das neuroses narcísicas 

que Freud introduz o pensamento de que as pulsões sexuais e de autoconservação 

existiriam em conjunto com os conceitos de libido do eu e libido do objeto. Dessa 

forma, a distinção feita entre as duas pulsões, aparentemente, torna-se sem efeito, 

uma vez que elas atuariam juntas a favor do eu (FREUD, 1914). 

As pesquisas de Freud o levavam a novas descobertas sobre o sistema 

consciente/inconsciente e consequentemente o obrigavam a realizar uma série de 

reformulações de suas teses. Assim, com a publicação de Além do princípio do 

prazer, Freud, nos anos 1920, notou um processo que chamou de “compulsão à 

repetição” que o fez acreditar que o princípio de prazer estaria submetido a um 

princípio anterior, pois essas repetições “rememoram experiências do passado que 

não incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca (...) trouxeram satisfação” 

(FREUD, 1920, p. 31). 

A esse novo princípio, Freud deu o nome de pulsão de morte, uma 

modalidade de trabalho psíquico de origem inconsciente e não domesticável que 

“leva o sujeito a se colocar repetitivamente em situações dolorosas, réplicas de 

experiências antigas” (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 631), e que se coloca em 

oposição à pulsão de vida – termo que passa a englobar as pulsões sexuais e de 

autoconservação – formando assim um novo dualismo. Ao se confrontar com as 

pulsões de vida, as pulsões de morte agem de forma a reconduzir o indivíduo a um 

estado anterior à vida, não-vivo, tendendo para a redução completa das tensões. 
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Roudinesco e Plon (1998) destacam que a repercussão dessa publicação foi 

imensa, “tanto por seus efeitos no pensamento filosófico do século XX quanto pelas 

polêmicas e pelas rejeições que essa tese provocaria no próprio âmago do 

movimento psicanalítico” (p. 631). 

Por fim, para Freud (1915b) o processo de criação artística é um ato de 

sublimação, um destino possível para as pulsões. Ou seja, em suas obras, o artista 

permite que suas moções pulsionais inconscientes fluam de modo a produzir uma 

manifestação do eu e a expressão artística é também uma manifestação do desejo 

de quem a produz. A sublimação é apresentada por Freud como resultado do desvio 

da pulsão sexual de sua meta original, deslocada para uma nova meta, onde se 

destacam as produções artísticas e culturais. Assim, agindo no campo do 

inconsciente, a pulsão permeia todo o processo criativo, sobretudo na criação 

artística. O que nos permite apontar que a arte, assim como os sonhos, é uma forma 

que as energias psíquicas inconscientes encontram para descarregar-se. 

Considerado o feitio errante das escolhas do objeto de desejo inconsciente e 

a impossibilidade de satisfazê-lo ou ao menos trazê-lo à consciência, marcando o 

sujeito com a insatisfação e a ilusão de poder recuperar o objeto para sempre 

perdido, a próxima seção desta dissertação se dedica a possível relação entre 

psicanálise, arte e educação, mais especificamente sobre o caráter político e 

formativo destas áreas do conhecimento, com destaque para o potencial 

transformador de espaço, consciência e subjetividade da escrita de rua. 
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2 PSICANÁLISE, ARTE E EDUCAÇÃO 

 

 

Caracterizada por ser um ruído no contexto urbano e pelo choque que causa 

no olhar do espectador, a escrita de rua tem suas origens num movimento de 

contracultura, quando inúmeras entidades se utilizaram de inscrições murais para 

divulgar ideias, marcar um território ou simplesmente colorir o lugar. Aos poucos 

passou por um processo de legalização parcial – com o grafite, enquanto a pichação 

permanece proibida – e de aproximação com as artes plásticas. Na tentativa de 

controlar e disciplinar a prática, alguns gestores criam espaços públicos onde as 

inscrições são permitidas. 

Os novos códigos que ocupam as ruas parecem bastante distanciados dos 

ideais do movimento estudantil francês do qual originou. A escrita de rua exige que o 

escritor reinvente formas de ocupar a cidade, passando a fazer parte das 

experiências cotidianas das pessoas ao afetá-las, produzindo sentidos e provocando 

reflexões sobre o estilo de vida na sociedade moderna e também sobre a política. 

Cabe mencionar que nos debates em torno das artes, há quem defenda que 

política e arte mantenham-se isolados, à distância, mas sendo a arte também um ato 

político, é natural que a política surja como tema das obras de arte, fazendo com 

que o espectador saia da sua condição muitas vezes passiva e interaja diretamente 

com as obras. Revelando a capacidade formativa da arte ao provocar reflexões 

críticas, na contramão da manipulação de informações veiculadas nos meios de 

imprensa. 

A arte, em seus mais variados formatos e linguagens, demonstra 

historicamente sua capacidade de diálogo com o público para desvelar a realidade, 

tomando-a como objeto de contemplação e reflexão. As atividades artísticas, em 

especial a escrita de rua, demonstram um potencial para colaborar, formal ou 

informalmente, com os dispositivos educacionais encontrados na sociedade, como 

escolas e campanhas de conscientização, gerando e impulsionando afetos que 

tendem a ser descarregados de forma mais aceita socialmente, através da 

sublimação. 

Com a vida cotidiana se tornando cada vez mais complexa e mecanizada, 

dividida e subdividida em classes e interesses, o sujeito se vê imerso em uma 
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suposta felicidade plena, proporcionada pelo avanço tecnológico dos meios de 

produção, que, em seu discurso, pretende superar qualquer limite e suprir qualquer 

falta, satisfazendo os desejos logo em sua origem, quase não deixando espaço para 

que este desejo se manifeste. Mas, em sua essência, o sujeito permanece marcado 

com a falta simbólica de seu objeto de desejo inconsciente e, na busca por esse 

objeto, o homem se vê buscando um domínio cada vez maior das técnicas e 

tecnologias que ele mesmo cria. 

Como o homem, a arte também se encontra, há muito tempo, enfrentando o 

processo de sua própria industrialização. Por outro lado, para muitos povos, a 

produção artística é considerada um elemento da vida espiritual e se configura como 

uma atividade que exprime cultura, sensibilidade e tradição, condicionada pelo seu 

tempo e representando a humanidade segundo ideias e aspirações, necessidades e 

esperanças, permitindo às comunidades explodirem seu poder criativo em 

manifestações diversificadas. 

A produção artística marca a história da humanidade desde os tempos mais 

remotos, pois foi ainda utilizando ferramentas pré-históricas que o homem se 

inscreveu na cultura. O homem primitivo não tinha noção do movimento que 

inaugurara ao inscrever a si mesmo nas paredes das cavernas. Possuindo a mão e 

a razão, o homem utilizou-se da primeira para libertar a outra e produzir 

representações da condição do próprio homem. 

A capacidade de expressão artística e reprodução de sentidos geradas por 

ela é um elemento que eleva o homem sobre os outros animais. Atualmente, muito 

tempo depois de substituir a vida na caverna por uma sociedade dividida em 

classes, a arte ainda carrega um caráter místico. Somente a arte é capaz de revelar 

uma unidade entre o particular e o universal. 

É importante salientar que a contemplação da arte é uma vivência que não 

pode ser substituído por nenhuma outra experiência, nem se quer pode ser repetida 

a partir de objetos artísticos diferentes. Dessa forma, a ausência de contato com a 

arte e sua contemplação tende a resultar em um empobrecimento dos sentidos e 

dos afetos. Reafirmo a relevância da arte, pois trata-se de um gesto que traz à tona 

pistas acerca do desejo inconsciente –  o gerador de energias investidas no 

funcionamento do aparelho psíquico – produzindo experiências de vida e sentidos 

diferentes para cada sujeito. Mas o homem também precisa que a arte atue como 
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um veículo de informação social. Assim, o artista é o sujeito que permite ao homem 

experimentar a realidade, compreendê-la, suportá-la e também transformá-la. 

Assim, o contato com a arte é um contato com o Outro e possibilita 

compreender o que temos de singular, e também amplia nossa visão do mundo. 

Nesta perspectiva destaca-se o papel educativo, sendo que neste contexto devemos 

considerar a educação como uma prática para além dos muros da escola, uma 

prática que visa formação de sujeitos, sobretudo, autônomos e com capacidade 

crítica suficiente para sustentar seus desejos, desenvolvendo identidades 

individuais, sociais e culturais. Fischer (1983) complementa essa concepção ao 

declarar que: 

 

Compreender a educação, numa perspectiva cultural e de totalidade 
social, é ir para além dos muros da escola, interrogando-a sobre 
suas finalidades, normas, políticas de gestão organizacional e dos 
processos de ensino aprendizagem, projeto, produção educativa, 
visões de homem, de mundo e de sociedade; indagando-a sobre 
limites e aprendizagens de produção de um conhecimento 
emancipador; é incursionar sobre uma escola aprendente, é arriscar 
romper com paradigmas positivistas e funcionalistas de determinação 
e fragmentação da realidade e situá-la como espaço ecológico de 
cultura, construindo uma nova linguagem de entendimento da função 
social e cultural da própria escola (p. 7). 

 

Sublinha-se que estabelecer uma relação entre educação e escrita de rua 

não se trata de disciplina-la, o intuito deve ser o de inserir o sujeito em uma 

perspectiva cultural singular e permitir que ele se integre à cultura do mundo a sua 

volta. É importante que a aprendizagem mediada pela arte não se limite aos muros 

da escola e, sim, que essa ultrapasse este contexto, onde o indivíduo seja levado a 

experimentar outras formas de aprendizagem, apreciar outras expressões artísticas 

e, assim, desenvolver uma espécie de educação do seu olhar. 

Aguirre (2012) mostra que atualmente a escrita de rua tem “sido tomada 

como uma oportunidade para trazer ao mundo da educação setores juvenis em risco 

de exclusão social ou simplesmente desmotivados ou alheios aos saberes 

escolares” (p. 175). Vale destacar que a inclusão do componente curricular Artes no 

sistema de ensino brasileiro facilita que possa se pensar o desenvolvimento de 

atividades relacionadas à escrita de rua, mesmo em ambientes escolares, apesar do 

baixo investimento em qualificação dos professores. Ressalta-se que parte 
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considerável dos professores designados a ministrar esse componente curricular, se 

quer possuem formação na área. 

Educar o olhar compreende pensar as representações de arte como parte de 

um programa de produção de imagens capaz de reproduzir as imagens de nossas 

memórias e as formas da nossa imaginação, capaz também de alterar a realidade. 

Compreende pensar também sobre as origens da produção industrial da cultura. 

Considerando tal perspectiva, a educação informal, fora dos muros da escola, 

possibilita uma constituição humana carregada de sentidos e afetos, ou seja, busca 

a formação de um ser humano pleno –  na medida que lhe é possível, dada a falta 

que lhe cabe e a marca da insatisfação de seu desejo inconsciente – valorizando 

não apenas o seu físico ou o intelecto, mas também a sensibilidade e os aspectos 

éticos que são concebidos na relação que se estabelece com o Outro e com o meio 

em que se insere. 

Sob essa perspectiva, a construção da subjetividade na atualidade é 

perpassada por uma enorme quantidade de aparelhos que disparam todo tipo de 

imagens em um fluxo veloz e contínuo – televisão, cinema, computador, outdoors, 

encartes de propaganda, artes de rua, etc. –   e diariamente os sujeitos relacionam-

se com elas de alguma maneira. Essa variedade de informações visuais possibilita e 

favorece a construção e produção de sentidos sobre a experiência do sujeito, 

podendo também provocar debates audaciosos sobre os conteúdos manifestos nas 

artes e produzindo uma reflexão crítica sobre os valores contemporâneos. 

Sendo assim, é importante compreender a escrita de rua a partir de sua 

capacidade de comunicação e diálogo com o expectador, que possibilita uma 

renovação do saber e da sensibilidade. É também importante considerar que essa 

escrita permite a associação entre a comunidade e o território ocupado, dando novos 

significados ao espaço através dos signos e códigos gravados nas passagens 

(AGUIRRE, 2012). 

Por fim, considerando o potencial de formação de consciência crítica e 

produção de autonomia, a escrita de rua educa o olhar ao oportunizar vistas e 

vivências, fazendo o sujeito emergir em meio aos espaços públicos urbanos, 

instigando-o a ter contato com essa modalidade de arte e a reproduzi-las, tornando-

se ativo e fazendo da arte uma ferramenta que permite descarregar as moções 

pulsionais e satisfazendo parcialmente um desejo impossível de ser realizado. 
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Dessa forma, a psicanálise e a escrita de rua, cada uma a seu modo, aproximam-se 

para revelar que o homem sofre por sua própria condição natural –  ser homem –, 

sofre pela perda eterna de seu objeto de desejo. 

 

2.1 Transformação de espaços e formação de subjetividade 

 

O sujeito apresentado por Freud através da noção de inconsciente, em sua 

essência, é o sujeito do desejo, marcado e movido pela falta simbólica do objeto 

desejado, bastante distinto do sujeito biológico e do sujeito da consciência filosófica. 

Nessa perspectiva, abre-se a possibilidade de pensar um sujeito que não se 

configura em bases lógicas, racionais e deterministas. As relações sociais e 

subjetivas que se estabelecem são impulsionadas pelo trabalho do aparelho 

psíquico e, ao mesmo tempo, impulsionam este aparelho, dando uma característica 

dinâmica a esse sujeito. 

A pulsão é a força motriz desse aparelho psíquico. Essa energia psíquica 

gerada pelo desejo inconsciente é investida nos representantes do objeto de desejo, 

condenando o desejo à uma satisfação que acontece somente de forma alucinatória. 

Dessa forma, a satisfação do desejo ocorre de forma apenas parcial, gerando nova 

demanda de desejo e reeditando a representação do objeto perdido. 

Na concepção freudiana, que considera que o sujeito possui um aparelho 

psíquico envolto de energias inconscientes e se estrutura através de fases de 

desenvolvimento organizadas por um conflito interno típico e um modo de defesa – a 

saber, o complexo de Édipo e o recalque –, nos questionamos se a escrita de rua, 

foco desta dissertação, pode influenciar na formação da subjetividade enquanto 

transforma espaços públicos. 

Cabe apontar que ao contemplar uma escrita de rua, não nos limitamos a 

focar o nosso olhar simplesmente no que está exposto, mas procuramos 

transcender ao explícito, ou seja, dar um novo sentido ao que é exposto. Essa é a 

essência da arte feita na rua. O trabalho do artista, inscrito na rua, afeta a paisagem 

urbana e altera o local, ao mesmo tempo, o olhar do expectador confere outros 

incontáveis fluxos de afetos e de sentidos para a escrita do artista e para o lugar 

adotado como suporte. 
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A intervenção artística no espaço público é uma intervenção na formação de 

subjetividade, é um processo vivo, dinâmico e efêmero, construído através da 

experiência com o outro e cercada pelas censuras do mundo externo. A escrita de 

rua, em sua magnitude, quebra paradigmas da vida cotidiana, chocando o olhar e 

convidando o sujeito a desacelerar seu ritmo para contemplar os textos e imagens 

que se formam e se transformam estampadas nas paredes que o cercam, deixando 

a organização sistemática e sintomática do mundo regido pelo capital em segundo 

plano, mesmo que por um pequeno instante. 

Esta manifestação artística nos lança ao improviso, ao imprevisível, ao não 

planejado. Os atores deste contexto, o artista de rua e o observador, entram em 

contato com o Outro a partir da experiência estética e contemplação das imagens da 

arte, emitindo e recebendo afetos, construindo e reconstruindo sua subjetividade. 

Não satisfeito, o artista busca novas estradas, constrói novas vias, emitindo 

mensagens que possibilitem novos e intensos fluxos de afetos e sentidos. 

Em vista disso, o artista de rua não trabalha somente na formação de sua 

subjetividade, mas, ao expor suas criações, oportuniza atravessar e ser atravessado 

pelo olhar do Outro. Com isso, a escrita de rua pode ser considerada uma 

ferramenta de promoção de modos de subjetivação ímpar que não escolhe quem irá 

atingir, deixando de ser propriedade de seu criador e mostrando a impossibilidade de 

sua domesticação. A passagem do escritor e o registro de sua arte causa intriga e 

provoca reflexões sobre a alteração do espaço público, recriando o mundo. Dessa 

maneira, adentramos outro ponto a respeito da escrita urbana, que questiona suas 

diferenças em relação a outros modos de fazer arte. 

Como acontece com outros dispositivos artísticos, o sistema de produção 

capitalista também tende a se articular com a escrita de rua, construindo artimanhas 

para que o artista trabalhe a favor de uma indústria da cultura que processa, adapta 

e pasteuriza os objetos artísticos, transformando-os em mercadoria. A produtividade 

voraz dessa indústria resulta simplesmente em um aglomerado de subjetivações 

individuais massificadas, onde falha o entrecruzamento de determinações coletivas 

e sociais, personificado pelo Outro, como processo de singularização, onde o sujeito 

busca encontrar-se através do seu encontro com a arte. 

O encontro da arte de rua com a indústria cultural permite comparações 

como as que ocorrem quando discutimos preferências em torno de produtos 
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artesanais e manufaturados. A arte de rua não possui o mesmo investimento que as 

artes comerciais, também não atrai patrocinadores, portanto seu alcance tenderia a 

atingir somente um grupo específico de indivíduos. Entretanto, como um desejo 

proibido que dribla as defesas e se faz notar através das formações inconscientes, 

novas ferramentas colaboram para ampliar a potência e o alcance do encontro entre 

arte e sujeito. 

Assim como o conteúdo dos sonhos, a escrita de rua também se vê obrigada 

a transformar-se e adaptar-se por conta das barreiras de censura que lhe são 

imputadas. As inscrições não autorizadas são rapidamente cobertas, enquanto 

aquelas que são autorizadas enfrentam a forte concorrência por espaço com os 

anúncios publicitários, tornando as obras dos escritores urbanos cada vez mais 

efêmeras. Assim, para além do spray e do muro, a internet se tornou uma importante 

ferramenta para o escritor urbano na atualidade, pois os trabalhos são fotografados 

– pelo próprio artista ou pelo público que circula pelo local – e expostos em sites, 

blogs e redes sociais. 

A internet não cumpre apenas a função de um portfólio do artista, pois é 

graças a ela que as inscrições permanecem intactas, mesmo após serem apagadas 

ou cobertas, além de se revelar um suporte interessante por permitir atingir um 

público que não costuma frequentar os locais onde essas obras se encontram, ou 

ainda aqueles que, mesmo passando por inúmeras escritas de rua diariamente, não 

são capazes de percebê-las e admirar a marca deixada pelos escritores urbanos. 

Muitos escritores mantêm perfis online que são alimentados e abastecidos com 

imagens de seus trabalhos, bem como relatos curiosos do cotidiano deste universo. 

Dentre as páginas, destaco o blog Arte sem fronteiras e o perfil no Instagram (rede 

social de fotos) Instagrafite; tratam-se de páginas colaborativas que publicam 

postagens de escritores e suas obras espalhadas por todo o mundo.15 

Acerca dessa constatação, Rivera (2007) fundamentada pelos pressupostos 

de Freud orienta que: 

 

Na arte, o sujeito se perfila como nada além de um efêmero efeito, 
surgindo em um circuito que necessita do outro e só com ele se 

                                                 
15    Algumas imagens utilizadas para ilustrar essa dissertação foram retiradas de fontes online, como 

as páginas citadas no texto e também páginas pessoais de escritores. Outras fotos registros 
capturados por mim. 
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completa. Ora, tal efeito é tomado por Freud como um dos pilares da 
teoria psicanalítica, a partir do momento em que ele apela para o 
Édipo-Rei para sustentar sua teoria do sujeito. Tal ligação nos 
permite ressituar à aproximação entre arte e psicanálise e fazer dela 
uma estratégia teórico-crítica para ambos os campos na 
contemporaneidade. (p. 55) 

 

Compreendendo estas possibilidades da arte, Freud (1932) afirma que ela 

pode cumprir uma função de satisfação substitutiva das moções pulsionais ao 

representar a realidade e oferecer uma fuga para o sofrimento experimentado no 

mundo. Vale ressaltar que algumas ciências fazem da arte um instrumento para 

estudar e intervir na saúde e qualidade de vida humana, sendo importante em 

procedimentos educativos e psicoterapêuticos, por exemplo, onde atuam para 

desenvolver a criatividade e auto estima dos sujeitos, permitindo que deem vazão às 

emoções. 

Diante disso, compreende-se que a arte é mais que um canal de expressão 

da subjetividade humana. A arte urbana é uma arte ativa, pois sai as ruas e vai de 

encontro ao expectador invés de esperar por ele fechada em salões. Despertando 

moções energéticas carregadas de afetos e retrabalhando-as, a escrita de rua 

perpassa por várias dimensões ao cruzar o olhar e ir além do que pode ser 

verbalizado, ampliando possibilidades de formação subjetiva. 

Convém reiterar que a arte de rua é uma categoria bastante abrangente, 

sendo interpretada de acordo com as experiências de cada sujeito e as visões de 

mundo que ele possui. As pulsões do artista fluem e descarregam seus afetos ao 

produzir cores e formas que chocam o olhar, causando desconforto e despertando 

sentimentos e emoções. 

  

2.2- As moções pulsionais e os processos de civilização 

 

Os desejos inconscientes revelam um feitio ameaçador em relação ao 

sujeito e a ordem social, devido a isso, o recalque desse desejo é evocado e as 

pulsões precisam atuar em sua própria transformação através de mecanismos 

psíquicos, como a sublimação. Nesse contexto, são pensadas estratégias 

educativas pela sociedade, afim de rechaçar o perigoso retorno do material 

recalcado. Entretanto, todas as ações de ordem moral e conservadora são 
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frustradas diante da impossibilidade de bloquear as pulsões sexuais, que circulam 

livremente pelo aparelho psíquico, entre representantes de objeto do desejo. Ao 

mesmo tempo, a satisfação das energias pulsionais também é frustrada, uma vez 

que as pulsões não se descarregam completamente ao atingir seu alvo e apenas 

supõem encontrar o objeto perdido que possa satisfazer o desejo inconsciente. 

Assim, partindo da observação de que é impossível a conciliação entre as 

moções pulsionais e os processos civilizatórios, Freud suspeitou que o homem 

estaria mais apto a experimentar a infelicidade – pelo sofrimento do corpo, pela 

hostilidade do mundo externo e pela insatisfação proporcionada pelas relações com 

os outros – que a felicidade. 

Freud (1930) questionava a capacidade do homem em dominar as energias 

psíquicas destrutivas que lhe deixa desconfortável. Essas energias, as pulsões de 

morte, são silenciosas e mais difíceis de se localizar que as pulsões de vida, que 

são mais ruidosas e provocam tensões internas. Assim, da mesma forma que o 

princípio de prazer fica subjugado ao princípio de realidade, Freud havia percebido 

que, frente a dificuldades, o homem se nega a alcançar a felicidade, passando a se 

dedicar aos meios de atenuação ou eliminação do sofrimento. 

Dentre as três principais causas de sofrimento percebidas por ele, Freud 

decidiu discorrer sobre a insatisfação do sujeito com as relações humanas que ele 

mesmo estabelece. Analisando a organização social, Freud percebe um aspecto 

coercitivo que mantem sujeito e cultura presos um ao outro. 

Assim, Freud parece dizer que a felicidade plena do homem não é possível 

por conta da cultura, que lhe impõe censuras. Por outro lado, o homem não pode 

viver fora da cultura. Com isso, o sujeito se vê preso a uma condição, mas sonhando 

com uma vida afastada da sociedade e cria vínculos substitutivos para amenizar o 

sofrimento provocado por essa situação. 

Dessa maneira, a cultura se materializa em instituições que visam remediar 

o sofrimento sentido pelo sujeito, porém, a própria remediação impõe outras 

barreiras à busca do prazer, transformando-se numa cadeia de insatisfações sem 

fim. Para Freud, Estado e família são exemplos de instituições representantes da 

cultura em nossa sociedade. 

Freud percebe ainda uma tendência da natureza humana para a 

agressividade. Para explicar a dimensão dessa agressividade, Freud retomou a 
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teoria das pulsões afirmando que a agressividade se instaura como o par de apostos 

amor-ódio. Assim, o objeto é apresentado ao eu que é investido por pulsões sexuais 

e permite as satisfações autoeróticas, porém revelando um ódio dirigido à cultura e 

ao mundo externo – manifestação explícita da pulsão de morte –  por meio da 

sensação de prazer-desprazer. 

Buscando meios de controlar a agressividade é voltada, ela se volta contra o 

eu e é retomada pelo supereu, que se posiciona contra o restante do aparelho 

psíquico, constituindo-se como uma consciência moral. Com isso, a tensão instalada 

entre o eu e o supereu, por conta do desejo egóico de expressar a agressividade, dá 

margem ao que Freud chamou de sentimento consciente de culpa. Esse sentimento 

ocorre quer o mal tenha sido feito, quer tenha permanecido latente. 

Para Freud (1930) esse sentimento de culpa remete ao sentimento de 

angústia vivenciado pela criança quando ela renuncia a satisfação de suas pulsões e 

a busca de prazer por temer não ser mais amada pelos pais. Mas o mesmo 

sentimento pode ser produzido pela introjeção da agressividade e a internalização 

da autoridade no supereu. O supereu tem papel importante no exercício de funções 

educativas e sua severidade e caráter repressivo manifestam-se com enorme força 

nos casos em que o sujeito passa por um processo educativo benevolente, sem 

qualquer forma de violência. Uma maior rigidez do supereu indica um adestramento 

precoce das pulsões sexuais. O sentimento de culpa representado pelo supereu 

permanece inconsciente e costuma ser vivido sob a forma de um mal-estar, que 

costuma ser atribuído a inúmeras causas. 

A partir dos apontamentos sobre a impossibilidade de barrar o desejo 

inconsciente, bem como de satisfazê-lo ou trazê-lo à consciência, considerando o 

caráter fugaz desse desejo e a escolha sempre falha de seus objetos de satisfação, 

é possível refletir sobre as escritas de rua como tentativas de ultrapassar uma 

censura imputada e representar, através de uma linguagem própria, algo que não 

pode ser dito, nomeado ou mesmo ilustrado, mas que insiste em se inscrever e 

reinscrever, marcando a paisagem urbana. 
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3 ESCRITA DE RUA 

 

 

As moções pulsionais inconscientes circulam incessantemente por todo o 

aparelho psíquico, buscando as representações do objeto de desejo para sempre 

perdido. Sendo impossível encontrar esse objeto e satisfazer o desejo, essas 

moções tendem a descarregar-se de alguma outra forma, sendo que seus destinos 

mais prováveis, apontados por Freud (1915b), são a inversão em seu contrário, a 

reversão para a própria pessoa, o recalque e a sublimação. 

Ao inverter-se em seu contrário, a pulsão sofre uma alteração em sua 

finalidade, ocorrendo uma mudança de atividade para passividade ou uma 

modificação em seu conteúdo. Nos casos de reversão para a própria pessoa, a 

alteração se dá quanto ao objeto, mantendo-se a finalidade da pulsão. O recalque foi 

definido como um processo inconsciente que ocorre por causa da censura ao desejo 

inconsciente e à satisfação desse desejo. Já a sublimação foi descrita como 

resultado do deslocamento da pulsão para uma nova meta, onde se destacam as 

manifestações artísticas e culturais. 

Em seu gesto, o artista permite que as moções pulsionais inconscientes se 

descarreguem, produzindo uma manifestação do eu, de modo que a expressão do 

artística é também uma manifestação do desejo de quem a produz. Sublimar 

consiste em um processo psíquico inconsciente que transforma os impulsos 

energéticos carregados de estímulos indesejáveis e desagradáveis em um gesto 

que seja socialmente aceitável. Assim, agindo no campo do inconsciente, a pulsão 

permeia todo o processo criativo, sobretudo na criação artística. 

Sendo a arte e a linguagem elementos que tornam o homem diferente dos 

demais animais, os registros rupestres parecem nos anunciar que o desejo 

inconsciente não se revela, mas também não se cala antes mesmo que pudesse ser 

expressado em alguma língua e, se por um lado podemos afirmar que os rabiscos 

pré-históricos, como o exemplo ilustrado a seguir na figura 7, deram origem à 

escrita, por outro também podemos considerar que inauguraram a pintura como 

modalidade artística. Mas o homem e a pintura se desenvolveram de tal forma que 

não podemos considerar que arte seja apenas uma forma de se comunicar ou de 

expressar pensamentos e sentimentos. 
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Formaram-se movimentos artísticos e filosóficos, que, somados ao avanço 

tecnológico, permitiram a elaboração de novas técnicas. Foram descobertos, criados 

e inventados inúmeros materiais, utensílios, tintas e suportes. Além disso, o homem 

começou a pensar locais apropriados para abrigar e expor os objetos de arte feitos 

por ele ou por seus antepassados. Assim, substituindo as antigas cavernas, surgem 

museus e galerias, abertos para visitação do público ou não. 

A tecnologia e as técnicas evoluíram de tal maneira que atualmente é 

possível reproduzir infinitamente a mesma obra de arte, assim, a “arte tradicional se 

viu ameaçada pois temia-se que a produção em grande escala pudesse distanciar o 

homem e a natureza” (LARA, 1996, p. 67). O sistema político-econômico dominante, 

munido de eficientes técnicas de reprodutibilidade, apodera-se dos objetos artísticos 

e os transforma em meros produtos destinados ao consumo, fazendo da criação 

artística uma mera engrenagem de uma indústria que torna a produção cultural 

domesticada e pasteurizada. 

 

Figura 7 – Registro rupestre encontrado na Serra da Capivara-PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação Brasileira de Arte Rupestre (ABAR) 

 

Apesar dos avanços técnicos e mecânicos, o artista se reinventa e parece 

resiste a essas investidas. Como um desejo que não se pode barrar, o sujeito-artista 

não se satisfaz com o espaço que lhe é delimitado e sua produção ultrapassa as 

exposições de telas em galerias. Na contemporaneidade, algumas manifestações 

nos chamam a atenção não somente pelo caráter plástico ou estético, mas pelo 
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caráter transgressor que carregam em si. Esta transgressão apresenta-se, 

sobretudo, na escolha do suporte que toma de empréstimo e pela ousadia em 

resgatar o espírito artístico do Homem das Cavernas, por isso nem sempre é 

entendido ou aceito como um trabalho artístico. 

Acreditando que as produções artísticas são impulsionadas pelas mesmas 

moções pulsionais inconscientes que mantém o aparelho psíquico freudiano em 

constante funcionamento, nesta seção apresento o percurso histórico da escrita de 

rua –  conceito que compreende tanto as inscrições urbanas comumente chamada 

de pichações, quanto os grafites – que espalha formas e cores pela cidade, frases 

de protesto ou simples rabiscos. Essa escrita, que tem suas origens ligadas ao 

movimento estudantil francês de Maio de 68, por muito tempo se viu posta sobre 

uma corda bamba entre a arte e o vandalismo. 

Demarcando e ressignificando o espaço público, as escrituras urbanas 

podem revelar distintos sentidos, atrelados ou não à realidade de quem a produz ou 

de quem circula pelo local das inscrições e, na atualidade, museus e galerias abrem 

suas portas para obras e exposições de escritores urbanos que, por sua vez, se 

encontram cada vez mais próximos do mercado de arte com a realização de 

inscrições financiadas e encomendadas. É preciso uma análise crítica do processo 

de profissionalização dos escritores, pois ao mesmo tempo em que fortalece o 

movimento da arte de rua, pode perder a potência de uma atitude transgressora, na 

medida em que passa a atender os interesses de uma indústria que massifica e 

pasteuriza a produção artística e cultural. 

 

3.1 Um pouco de história 

 

As primeiras inscrições que apareceram no cenário urbano eram anônimas 

feitas a lápis ou a caneta nas portas e paredes de banheiros públicos ou em 

carteiras escolares. Muitas vezes as mensagens deixadas adquiriam “vida própria, 

multiplicando e desenvolvendo significados, conforme a diversidade dos receptores” 

(LARA, 1996, p. 64). Diante deste tipo de manifestação, este receptor nem sempre 

assiste tudo passivamente, ele “também pode se tornar ativo, se motivado a fazer 

novas inscrições ou a interferir nas existentes” (p. 105). 
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Essa cadeia de intervenções e interferências logo deixaram de ocupar o 

restrito espaço das carteiras e dos banheiros e propagaram pelas cidades, causando 

choque e contrastando com os anúncios publicitários. A escrita de rua lança ao olhar 

do homem contemporâneo o desafio de decifrar um número cada vez maior de 

informações que se fazem presentes na paisagem urbana (GITAHY, 2012) e seu 

caráter transgressor parece questionar, entre outras coisas, quem tem o direito à 

propriedade do espaço público, dessa forma, frases de protesto político, como o 

“FORA TEMER” mostrado na figura 8, são repetitivamente gravadas em muros, 

monumentos e prédios públicos, incomodando os governantes com tal ousadia. 

 

Figura 8 – Inscrições em paredes da UFMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio 

 

Considerada uma arte marginal, pois as políticas de arte urbana 

demonstram-se conservadoras e os poucos espaços existentes são dedicados às 

modalidades de arte pública oficiais como arquitetura e esculturas, a escrita de rua 

se espalha pela cidade toda e por todas as cidades. Arruda (1984) entende que o ato 

de escrever nas ruas pode ser individual ou coletivo, desde que recupere o uso dos 

muros da cidade, estimule o olhar e leve o sujeito a uma reflexão acerca do espaço 

urbano, seja com escritos, desenhos, rabiscos ou grafismos de qualquer espécie. 

Assim, ele concordando com o escritor Júlio Barreto, que, em entrevista para Silveira 

Junior (1991), diz que: 
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O grafite não é só figuras, é também frases, jogos de palavras… O 
grafite é toda marca que você deixa na rua, muro. Você pode fazer 
com spray, com látex… com spray a mão livre, com spray com 
máscara, com giz molhado… Você pode fazer com prego, com 
carvão… com tudo você pode fazer, tudo é grafite! No muro, de 
graça, a estampa colocada é grafite!… O grafite na verdade, desde a 
pré-história é a marca que o ser humano deixa por onde passa (p. 
60). 

 

Além das pinturas rupestres, existem registros nos túmulos dos faraós 

egípcios e os murais descobertos nas ruínas de Pompéia, que mostram que o 

homem sempre imprimiu seus registros nas paredes que o cercam. Hoje usamos 

tintas spray e “não pintamos cervos e bisões, mas sim ideias, signos, que passam a 

compor o visual urbano” (GITAHY, 2012). 

Assim, os escritores reinventam formas de ocupação dos espaços públicos, 

parecendo brincar de ser proprietários destes territórios, ainda que por um tempo 

muito curto. Em meio a milhares de signos que se espalham pelas cidades, os 

grafites e pichações destacam-se por suas particularidades, tornando-se pontos de 

referência no contexto urbano. 

 

Conjugando imagens e textos numa multiplicidade de formas, através 
do uso de grande diversidade de instrumentos e materiais, e 
proliferando desmesuradamente pelas superfícies urbanas, eles têm 
uma atualidade particular e estão em todos os lugares: banheiros 
públicos, ônibus, metrôs, escolas, cinemas, teatros, árvores, postes 
elétricos, caixas de telefone, orelhões, tapumes, outdoors, viadutos, 
pontes, muros, placas de sinalização, portas, bancas de jornal, 
pontos de ônibus, edifícios, etc. Aliás, não seria absurdo afirmar que 
a grande maioria das pessoas já teve alguma experiência com os 
grafites, pelo menos com as inscrições adolescentes em carteiras ou 
banheiros escolares (SILVEIRA JUNIOR., 1991, p. 7). 

 

A escrita de rua, tal como conhecemos hoje, se inicia com as inscrições de 

motivação política do movimento estudantil francês de Maio de 68, mas há registro 

de inscrições do mesmo cunho encontradas nas ruínas de Pompéia. Ao ultrapassar 

os muros das universidades, o movimento recebeu novas influências deixando de 

ser caracterizado apenas pelas frases de protesto. 

Os estudantes chamaram de graffiti as inscrições carregadas de críticas ao 

sistema político-econômico que eram gravadas nos muros e paredes de Paris. Lara 

(1996) lembra que na França, “grafite e pichação eram sinônimos e as inscrições 
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caracterizavam-se pela ausência de elementos plásticos, com letras feitas à mão 

com tinta nas cores branca, vermelha ou preta” (p. 127).  

Essa escrita “que possui o vigor e a alegria de estar sempre em movimento” 

(LARA, 1996, p. 61) se difundiu por todo o mundo16, tendo ecoado fortemente 

também nos EUA e no Brasil, onde, como veremos a frente, ocorre uma distinção 

em duas categorias – a saber, grafite e pichação. Por estes e outros motivos, nesta 

dissertação, não faço juízo algum entre as categorias, abordando as inscrições 

urbanas simplesmente pelo termo “escrita de rua”, que contempla ambas por ser um 

termo mais abrangente. 

 

3.1.1 O Maio de 68 

 

A França encontrava-se sob o governo de Charles de Gaulle (1959-1969) 

quando uma onda de protestos saiu das universidades parisienses e se espalhou 

rapidamente pelo país, contrapondo os ideais sobre política e educação 

estabelecidos pelo Estado, ganhando apoio das classes trabalhadoras e da 

sociedade em geral. O ponto alto desta onda ficou conhecido como Maio de 68, 

quando uma greve geral foi instalada. 

Para questionar o sistema de poder e produção vigente os estudantes 

utilizaram-se de frases escritas nos muros como forma alternativa de comunicar-se 

com a sociedade, que provocou imediatamente o uso de forças repressivas por parte 

do governo. Essas inscrições, que foram chamadas pelos estudantes franceses de 

graffiti, expressavam os pensamentos e lemas do movimento. 

Por conta da repressão, as inscrições geralmente eram realizadas 

clandestinamente e durante a noite, mas o tempo de execução e o lugar 

costumavam ser estudados previamente. A ação precisava ser planejada para 

diminuir os riscos e alguns fatores afetavam o trabalho realizado: “a velocidade de 

circulação do trânsito vai interferir no tamanho das imagens; a possibilidade de 

coerção, na rapidez da ação; e a velocidade da ação, na qualidade estética das 

inscrições” (SILVEIRA JUNIOR., 1991, p. 92). 

                                                 
16 O lado ocidental do muro de Berlim, por exemplo, tornou-se um grande mural grafitado (SILVEIRA 

JUNIOR, 1991). 
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Os jovens se posicionavam contra o controle social, criticando duramente as 

estruturas da sociedade, baseadas no capital e no consumo, e a massificação que 

estas impunham aos indivíduos. “A contracultura era uma maneira de se revoltar 

contra a ordem vigente; as armas eram as ideias, as atitudes, o grafite e as flores” 

(LARA, 1996, p. 81). Ao lançar mão do uso da escrita de rua, o movimento estudantil 

francês reivindicava uma nova maneira de pensar e agir, impulsionando outros 

movimentos internacionais por várias gerações, como o movimento estudantil 

brasileiro, na época do regime militar. 

Assim como os gritos do movimento estudantil francês, a escrita de rua 

ecoou forte pelo mundo e não demorou muito para chegar com força aos Estados 

Unidos, onde se espalhou principalmente pelos túneis e trens dos metrôs e, mais 

tarde, se aproxima das artes plásticas, passando a ser exposta em galerias e 

museus e também compondo peças publicitárias. 

  

3.1.2 Influência hip-hop e o mercado de arte 

 

Ao ultrapassar as fronteiras europeias, o a escrita de rua se estabeleceu 

com facilidade nos Estados Unidos. No princípio, foram as Tags que se espalharam 

pelos túneis e trens de metrô. Tag era o nome dado as marcas que funcionavam 

como assinaturas e indicavam o domínio de um território. Feitas com pincel atômico 

ou spray, elas anunciavam o nome do seu escritor e a rua onde ele morava 

(GITAHY, 2012). Não demorou muito para que marcas como a de “TAKI 183”17 

ganhasse volume e formas distintas, tomando toda a superfície dos trens e se 

multiplicando por toda a cidade. 

Silveira Junior. (1991) diz que  

 
enquanto em Paris a repressão aos grafiteiros é moderada, em Nova 
York ela é radical. Ao mesmo tempo em que se criavam esquadrões 
especiais de combate, superequipados e auxiliados por cães, o 
conselho municipal baixava leis restringindo a venda de spray e 
pincel atômico aos menores de 18 anos (…). No entanto, o fenômeno 
não foi atenuado e os ataques continuaram (p. 13). 

 

                                                 
17 Taki é um garoto que se tornou famosos após espalhar seu Tag pela cidade, sobre muros, 

portas, placas, metrô, etc e ser descoberto e entrevistado pelo jornal The New York Times, em 
1971 (SILVEIRA JUNIOR. 1991, p. 12). 
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As paredes dos metrôs e superfícies dos trens passaram a ser revestidos 

com tintas e azulejos laváveis, fazendo com que as inscrições se tornassem 

composições cada vez mais efêmeras ao mesmo tempo em que se tornavam mais 

complexas, unindo letras e gravuras ou trazendo personagens de histórias em 

quadrinhos para o universo das ruas (GITAHY, 2012). 

Nos anos 1980, o movimento Hip-Hop utilizou-se do seu quarto elemento18, 

o graffiti, para manifestar suas reivindicações, principalmente relacionadas às 

questões de igualdade social e racial. Os escritores ligados a este movimento eram 

negros ou latino-americanos, em sua maioria, e passaram a agir coletivamente na 

tentativa de ampliar a chance de sucesso, devido a intensificação da perseguição 

policial. 

Ultrapassando a fase das Tags, a escrita de rua recebeu cada vez mais 

influências, sofisticando-se em termos de elaboração e aproximando-se cada vez 

mais das artes plásticas. “Imediatamente a crítica, os jornalistas e a população em 

geral passaram a ver com outros olhos esse tipo de grafite figurativo, carregado de 

elementos psicológicos e com estilos definidos” (LARA, 1996, p. 84). Galerias de 

arte e museus passam a convidar nomes como Jean-Michel Basquiat e Keith Haring 

para exporem suas obras, aproximando cada vez mais os escritores urbanos e o 

mercado de arte. 

 

Figura 9 – Tuttomondo, último trabalho de Keith Haring, em Pisa-Itália 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução (Instagram/instagrafite). 

                                                 
18   A cultura hip-hop é composta por quatro elementos artísticos: a música com o disc-jockey (DJ); a 

poesia com o mestre de cerimônia (MC); a dança com o B-boy e B-girl; e, a pintura com o graffiti. 
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A escrita distorcida e os desenhos feitos à mão livre que questionavam o 

modo de vida americano, não couberam mais nos túneis de metrô e espalharam-se 

rapidamente pela cidade, sendo duramente reprimidas. A escrita de rua que emergiu 

da subversão e contestação encontrou nos Estados Unidos um mercado de arte 

receptivo às novidades em termos de estilo. “O gesto, a liberdade de movimento, a 

figuração e o spray eram as novas armas contra o abstracionismo, o concretismo e 

outros ‘ismos’ que estavam na moda artística e circulavam pelas galerias” (LARA, 

1996, p. 83). 

 

3.2 A escrita de rua no Brasil 

 

O fenômeno das inscrições urbanas intensificou-se no Brasil, principalmente, 

a partir dos anos 1970, auge da ditadura militar e da censura aos meios de 

comunicação. Este fenômeno, que esteve restrito por muito tempo às carteiras 

escolares, banheiros e propagandas eleitorais, se espalhavam pelas paisagens das 

cidades sob forma de escrituras feitas à mão livre e, inicialmente, foram chamadas 

pelo termo pejorativo de pichações e “a palavra grafite só passou a ter uso corrente 

com o aparecimento dos desenhos feitos com máscaras” (SILVEIRA JUNIOR, 1991, 

p. 16). A relação entre grafite e pichação será discutida pouco mais a frente. 

As primeiras inscrições que surgiram, como mostra a figura 10, eram 

curiosas e provocavam impacto, não só por sua aura enigmática, mas também 

devido a forma como se multiplicava, com a mesma inscrição se repetindo em 

diversos pontos urbanos. Foram notáveis os debates em torno de “Cão Fila Km 26”, 

“Gonha Mo Breu” e “Celacanto provoca maremoto” (GITAHY, 2012). Mais tarde, 

como na França, uma série diversificada de inscrições surgia nos arredores das 

universidades, interferindo no cotidiano ao surpreender o olhar dos indivíduos que 

circulavam por aqueles locais. 

Apesar das influências do movimento de Maio de 68, as inscrições 

brasileiras não se resumiam ao conteúdo político e, apesar das influências do 

movimento hip-hop norte-americano, no Brasil, não se elegeu um suporte único, 

como o metrô. Como resultado, os escritos se espalharam por muros, postes, 

paredes, viadutos, pontos de ônibus e orelhões. 
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Arruda (1984) nos lembra que, devido aos modelos de conduta impostos 

pelo Estado, vivia-se sob um clima de tensão, “onde pouco ou nenhum espaço 

sobrou à manifestação individual ou coletiva, tempos de repressão desenfreada que 

tentou impedir durante décadas a existência de práticas tribais e coletivas, 

espontâneas ou organizadas” (p. 60). Dificilmente encontramos grandeza nas 

manifestações que ocorrem em ambientes protegidos pela censura e por 

seguranças fortemente armados, mas a escrita de rua parece ser impulsionada pela 

tentativa de censurá-la, pois “com a carência de espaço para que as pessoas 

possam se expressar, nada mais justo que procurar as paredes ou qualquer outra 

área disponível” (p. 60). 

 

Figura 10 – Celacanto provoca maremoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução (Instagram/artesemfronteiras). 

 

Uma série de escritores – estudantes, artistas plásticos, engenheiros, 

arquitetos, entre outros – passa a apresentar uma proposta de intervenção diferente 

daquela que era malvista pela população, impregnadas de frases e rabiscos, signos 

e símbolos quase sempre incompreensíveis, carregando o estigma de vandalismo. A 

escrita desses artistas passou a valorizar o trabalho gráfico e a figuração, vale 

destacar os trabalhos de Alex Vallauri, considerado pioneiro do chamado grafite 

figurativo no Brasil. 

A Rainha do frango assado, de Vallauri, tornou-se um personagem presente 

em alguns pontos da cidade de São Paulo, ora dando uma festa, ora fazendo um 
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piquenique, quase sempre calçando a Bota preta. Impressa por todos os lados, a 

bota tornou-se a marca de Vallauri, seja compondo uma figura maior, seja sozinha, 

feita exatamente como um carimbo, como mostra a figura 5 (p. 17). Tratava-se de 

uma figura feita com auxílio de máscara, quer dizer, um molde recordado em 

papelão ou outro material que permitia a reprodução exata da mesma figura 

inúmeras vezes. 

O uso de máscaras foi um marco da valorização do trabalho gráfico e da 

aproximação com as artes plásticas, marcando também um aparente distanciamento 

entre as escritas do grafite figurativo e aquelas que permaneciam pejorativamente 

sob o termo “pichação”. Com isso, alguns escritores passam a frequentar o mercado 

de arte e outros se utilizavam das inscrições públicas simplesmente para manifestar 

revolucionariamente seus pensamentos ou apenas lançar um pouco de cor frente ao 

cinza dos concretos da cidade. 

Os escritores contemporâneos de Alex Vallauri são chamados de primeira 

geração de escritores e foram responsáveis pela produção de trabalhos valorizavam 

a arte gráfica e provocaram o debate em torno da distinção entre a pichação e o 

grafite figurativo.19 Além da utilização de máscaras e de escrever figuras que trazem 

elementos cotidianos, essa primeira geração também são notáveis os trabalhos 

chamados de livre figuração, feitos a mão livre, como os seres extraterrestres de Rui 

Amaral, e a escrita com ênfase em personagens de histórias em quadrinhos, como 

as reproduções de Tintin por Carlos Matuck.20 

Alguns escritores desta geração caminharam para uma profissionalização, 

tornando-se artistas plásticos e deixando de escrever nas ruas. Outros tornaram-se 

muralistas, realizando suas pinturas em muros, mas somente sob encomendadas. E 

houve também os que tentaram conciliar a escrita de rua com as participações em 

eventos de arte comercial. 

A segunda geração de escritores de rua não inovou em técnicas ou 

vertentes, apesar da influência do movimento Hip-Hop. Com o lema “um spray na 

mão e uma ideia na cabeça”, passaram a atuar em grupos e as inscrições 

geralmente faziam sentido somente para o próprio grupo. Durante este período 

                                                 
19 Posteriormente chamado apenas de grafite, deixando o termo pichação nomear exclusivamente 

as inscrições pouco elaboradas, anônimas e não autorizadas. 
20 Carlos Matuck trabalhou como assistente de Alex Vallauri no início de sua carreira. 
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também aconteceu uma espécie de profissionalização da escrita de rua, em 

decorrência da aproximação com a arte plásticas. 

Neste período, o norte-americano Keith Haring foi convidado a expor suas 

obras durante a XVII Bienal de Artes de São Paulo, abrindo espaço para a escrita de 

rua na mídia brasileira e aproximando-a ainda mais da posição de arte moderna. A 

escrita de rua começava a alcançar padrões diferenciados, porém o valor dos 

investimentos, públicos ou privados, feitos em arte urbana são consideravelmente 

inferiores se comparados com os investimentos realizados nas galerias de arte e 

museus (LARA, 1996).  

Assim, a terceira geração de escritores de rua, desfruta de um status de 

artista e muitos produzem trabalhos comerciais, inclusive por encomenda, mas não 

se limitam a essa atividade e, por isso, as intervenções não autorizadas 

permanecem ocorrendo pelos muros. A repressão policial ainda ocorre, embora seja 

menor, se comparada ao início do movimento. Muitos desses escritores exercem a 

escrita de rua como única atividade profissional, alguns dedicam parte do tempo a 

outra atividade e atuam como tatuadores e ilustradores, por exemplo. Utilizar o 

pagamento recebido por um trabalho para custear uma intervenção não autorizada 

costuma ser um hábito entre os escritores que atuam comercialmente, “conseguindo 

subsidiar parte de sua produção com verbas vindas da remuneração obtida com 

trabalhos encomendados” (LARA, 1996, p. 136). 

 

Figura 11 – Trabalho de Paulo Ito, em São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução (Instagram/paulo_ito) 
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Surgiram diferentes estilos pessoais e os escritores adotavam conteúdos 

distintos. Mais tarde, as inscrições começaram a ser assinadas por seus autores, 

uma atitude “ousada e extremamente perigosa, como eram também as primeiras 

teorias e postulados que questionavam a forma da Terra ou a órbita dos astros” 

(LARA, 1996, p. 66). Artistas brasileiros como Eduardo Kobra, Os Gêmeos e Paulo 

Ito (ver figura 11), são referências no universo da escrita de rua. 

Aparentemente o distanciamento conceitual entre grafite e pichação foi 

realizado com sucesso, imprimindo noções de bem e de mau para duas partes de 

um único todo, pois o picho permanece reprimido, enquanto seus escritores são 

tratados como vândalos. Mas as inscrições, como um todo, fazem as ruas gritar, 

dando voz ao que não pode ser dito, a um desejo que não cessa. 

Diante de uma sociedade cristalizada, escrever reproduções de cenas 

cotidianas, fazendo com que se veja diante de um espelho, já seria um ato de 

contestação, mas a arte de rua faz emergir a contestação de quem não é tem voz. A 

escrita de rua assume uma representatividade política e cumpre maravilhosamente 

bem o duplo papel de ser arte de libertação e também de incômodo, fazendo 

questão de trazer à tona aquilo que tentam nos fazer esquecer no dia a dia. 

 

3.2.1 Grafite e Pichação 

 

Os estudantes franceses deram o nome de graffiti às frases e figuras que 

gravavam nas ruas, representando os ideais daquele grupo. Na França de 68 tudo 

era graffiti. O termo pichação foi empregado no Brasil, de forma pejorativa, para 

criticar a escrita de rua, que se proliferava abundantemente pelas cidades, enquanto 

o termo graffiti passou a ser usado com maior frequência a partir do momento em 

que a escrita de rua se aproximou das artes plásticas e os escritores começaram a 

ser convidados para expor em galerias e casas de arte. 

Ou seja, o termo original, emprestado do italiano, designava um conjunto de 

inscrições que, no Brasil, foram chamadas primeiro pejorativamente de pichação e, 

posteriormente, foram categorizadas em grafites figurativos e pichações (SILVEIRA 

JUNIOR, 1991). Mas o nome dado às escritas das ruas parecia pouco importar para 

quem as escrevia: 

 



61 
 

 

A divisão entre grafite e pichações é uma bobagem, não tem nada a 
ver. Acho que é só uma questão de língua. Grafite é um termo mais 
erudito, digamos, para a pichação. É um termo estrangeiro. O que se 
faz é pichação, não importa se é escrito ou desenhado (MATUCK, 
1991, apud SILVEIRA JUNIOR, 1991, p. 60). 
 
O grafite é um nome importado para pichação. É a mesma coisa. 
Não seria problemático falar grafite para a coisa com imagem e 
pichação para a coisa escrita. Então fica essa coisa: os grafiteiros 
sim, os pichadores não. Que papo é esse? Não é todo mundo saindo 
na rua e fazendo uma intervenção do mesmo jeito? (ZAIDLER, 1991, 
apud SILVEIRA JUNIOR, 1991, p. 60). 

 

Nos anos 1980, os jornais promoviam debates onde a população mostrava-

se dividida entre apoiar ou incriminar grafiteiros e pichadores.21 Ouviam-se discursos 

pedindo intervenção federal e até mesmo de líderes religiosos, pois as prefeituras já 

não conseguiam lidar com a problemática, afirmavam que os escritores agrediam o 

cenário urbano e tratavam o fato como um modismo delinquente (ARRUDA, 1984). 

De outro lado, havia os que defendessem as inscrições afirmando que os escritores 

urbanos não poderiam ser culpados pela má qualidade de vida oferecida aos 

cidadãos. 

O volume de novas inscrições que marcavam as ruas não parava de crescer 

e indicava que, independente da censura que fosse imposta, novos escritores se 

revelariam todos os dias. Os escritores elaboravam estilos próprios e com múltiplas 

referências. As inscrições chamadas de grafite figurativo, que valorizavam as cores e 

formas, destacaram-se frente as outras e despontaram como uma estratégia de 

publicidade barata e eficaz para do circuito alternativo de divulgação de shows de 

música, espetáculos de dança ou teatro. Os anúncios eram gravados diretamente 

nos muros ou estampavam cartazes de divulgação, bem como as capas de livros e 

discos. 

As demais escritas, aquelas que não contavam com a simpatia da 

comunidade, permaneceu sob a alcunha de pichação, termo que carregava uma 

conotação pejorativa e muito negativa. Esse termo passou, então, a representar um 

tipo de comunicação fechada, com linguagem codificada que só tinha significado 

para os próprios grupos envolvidos e, por isso, não contavam com a simpatia da 

                                                 
21 Conferir: VIEIRA, José; MILLER, Cláudio. A cidade pergunta. Jornal da Tarde, São Paulo, 08 mar. 

1980. 
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comunidade, mas que se destacavam pela frequência e pelos locais do cenário 

urbano onde se inscreviam.  

As ditas pichações são representações de siglas, nomes e apelidos, 

individuais ou de grupos, geralmente grafados com caligrafia tosca e grosseira em 

locais cada vez mais altos e perigosos, exigindo grandes doses de coragem e 

ousadia de seus autores. Jovens escritores, geralmente entre 10 e 20 anos,22 

espalhavam as assinaturas por prédios e monumentos públicos e provocavam uma 

repercussão fervorosa na mídia. 

A mídia maldizia as pichações que se espalhavam pelo espaço público, 

ocupando os ambientes reservados para a publicidade ou para a arte pública oficial, 

acumulando-se umas sobre as outras e fazendo com que seus autores se 

arriscassem cada vez mais, na busca pela inscrição de maior destaque (CEARÁ; 

DALGALARRONDO, 2008). Outro meio de obter um “ibope” maior era gravar suas 

marcas no alto de prédios, um método arriscado, mas “o sabor das alturas e o 

desafio à gravidade instigam os pichadores” (SILVEIRA JRUNIOR, 1991, p. 83). 

Assim, enquanto o grafite figurativo era cooptado pela mídia para a 

publicidade, a dita pichação tornou-se alvo das manchetes policiais, sendo 

perseguida e criminalizada. Os grafites entravam no museu e anúncios publicitários, 

enquanto alguns pichadores –  como Juneca, Pessoinha e Bilão –  tornaram-se 

famosos por seus atos, por desafiarem as sanções decretadas pelo então presidente 

Jânio Quadros, inspirando jovens de classes socialmente excluídas e criando uma 

identidade entre a escrita de rua e a periferia (GITAHY, 2012). 

A legislação vigente no Brasil criminaliza a pichação, no artigo 65 da Lei nº 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998, aplicando multas e até mesmo detenção de três 

meses a um ano, mas permite o grafite quando é realizado com autorização do 

proprietário ou do poder público, valorizando o patrimônio. Assim, no Brasil, a 

distinção entre grafite e pichação é estabelecida pelo texto da lei, tendo como centro 

a existência de autorização prévia e possível valorização patrimonial. Assim, “o 

termo ‘grafite’, passa a ser privilégio das inscrições figurativas, que ganham status 

de ‘arte de rua’, todo o ‘resto’ fica classificado como ‘pichação’” (SILVEIRA JUNIOR, 

1991, p 66). 

                                                 
22 Os pichadores geralmente eram menores de 18 anos. Os mais velhos paravam de pichar e os 

grupos adotavam membros mais jovens para espalhar suas marcas. Tratava-se de uma estratégia 
para esquivar da polícia e dos processos. 
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A legalização do grafite permitiu a profissionalização da atividade e os 

artistas eram convidados a expor seus trabalhos em galerias de arte. Mas, a 

permissão concedida para grafitar parecia tirar a força subversiva e poder de 

contestação das inscrições, provocando uma tensão no seio do movimento. Alguns 

entraram definitivamente para o mercado de arte; outros defendiam o que 

chamavam de “graffiti autêntico” –  inclusive mantendo a grafia original “graffiti” e se 

recusando a adotar a grafia em português, para marcar a autenticidade –, que só 

poderia acontecer de forma livre; e houve também aqueles que resolveram conciliar 

as atividades comerciais com a produção marginal. 

Durante a gestão de Jânio Quadros, tentou-se negociar a liberação de 

determinados espaços públicos para a escrita de rua. Esta liberação parecia um 

avanço para coibir a proliferação descontrolada das escrituras, mas foi frustrada 

porque os escritores não permitiram uma domesticação completa do caráter 

transgressor de seus atos. Além disso, essa estratégia acabou por promover uma 

perseguição às pichações, pois tinha como proposta que as pichações existentes no 

cenário urbano fossem cobertas pelos grafites figurativos, o que ampliou as tensões. 

 
Muitas vezes os grafiteiros aparecem dando reportagem e tudo mais, e 
começam a meter o pau nos pichadores. Daí os moleques se revoltam, num 
tão nem aí mesmo e começam a rabiscar os grafites dos grafiteiros. E é o 
que mais acontece hoje em dia, porque os grafiteiros falam que os 
pichadores tão tomando espaço deles, que não sei o quê. E sempre tão 
dando umas reportagenzinhas daquelas e metendo o pau nos pichadores… 
Os repórteres perguntam a diferença entre grafite e pichações e eles 
acabam criticando os pichadores. Aí os pichadores vão lá e rabiscam os 
grafites dele (SOU PIPOU, 1991 apud SILVEIRA JUNIOR, 1991, p. 73). 

 

Visando um pacto pela não interferência nos trabalhos realizados, alguns 

grafiteiros adotam a estratégia de doar o material que sobra aos pichadores da 

região, ao realizar trabalhos comerciais. Mas a perseguição aos pichadores por parte 

da polícia permanece intensa até os dias de hoje, criando um clima de medo, pois os 

noticiários revelam assassinatos de pichadores e detenções que são acompanhadas 

de espancamento e de “banhos de spray”.23 

É possível acreditar que a presença de governos mais conservadores e 

austeros trazem como característica a perseguição aos movimentos de rua e a 

tentativa de reprimir as manifestações e expressões populares. Enquanto a 

                                                 
23  Esvaziamento dos tubos de spray no corpo dos pichadores. 
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presença de uma gestão mais democrática, pode representar a abertura de diálogo 

com a comunidade. Assim, a política vai de encontro com a escrita de rua, sendo um 

dos temas que se faz atual nas representações, seja por meio de textos ou gravuras. 

Um fato curioso é que quanto mais a política atua para censurar a arte, mais 

original e revolucionária ela se torna, pois há sempre de encontrar meios para driblar 

tais censuras. Com isso, as escritas de rua devem ser compreendidas como uma 

manifestação do desejo inconsciente que não pode ser revelado, mas encontra 

meios de driblar o recalque e dar mostras de sua potência; devem entendidas como 

um grito que insiste em ecoar fortemente pelos muros da cidade, mesmo quando 

procuram barrá-lo. 

Além das censuras política e legislativa, outras coisas ameaçam a escrita de 

rua, especialmente no que diz respeito ao seu caráter transgressor. É o caso da 

indústria cultural que, em seu processo de trabalho, toma posse de um objeto 

artístico e o vincula a uma ideia publicitária. Por fim, o objeto artístico é pasteurizado 

e transformado em mercadoria, enquanto os veículos de comunicação são utilizados 

para convencer o público da necessidade de consumir esse objeto. 

 

3.3 O gesto e a Indústria Cultural 

 

Para a legislação brasileira, o grafite é legal quando realizado diante de 

autorização do proprietário ou do poder público, resultando em uma valorização do 

patrimônio, porém a pichação é criminalizada sob a justificativa de caracterizar 

vandalismo, sendo cabíveis a aplicação de multas e podendo resultar até mesmo em 

detenção. 

Assim, perante a legislação, grafite e pichação se distinguem pela ocorrência 

da autorização por parte do proprietário do muro/parede e por agregar ou depreciar 

o valor do patrimônio, mas há também algumas teorias populares que consideram os 

desenhos e figuras como grafite e os escritos e signos como pichação e, ainda, 

outras que classificam as inscrições de acordo com as cores utilizadas, sendo que o 

grafite é colorido e a pichação é monocromática. Entretanto, essas dicotomias 

realizadas pelo legislador ou pelo senso comum ocultam as origens do grafite como 

um movimento de rua e arte de protesto. 
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Estar inserido na linguagem é uma qualidade da condição humana. 

Podemos afirmar que, ao mesmo tempo em que o sujeito se manifesta através da 

linguagem, ele também é atravessado pela linguagem do Outro. É a experiência do 

contato com o Outro que nos constituem como sujeitos desejantes. É através destas 

experiências, destes laços, destes nós que construímos nossa subjetividade. 

A sensibilidade e os sentidos que são produzidos em nós através das 

experiências com o Outro é o que nos afasta da barbárie. Dessa forma, o trabalho 

artístico, torna-se um dos elementos mais significativo para compreensão da 

especificidade humana. Do mesmo modo, a contemplação dos objetos de arte se 

apresenta como chave para uma formação humana e subjetiva. 

Assim, a partir dos apontamentos sobre a impossibilidade de barrar o desejo 

inconsciente, bem como de satisfazê-lo ou trazê-lo à consciência, considerando o 

caráter fugaz desse desejo e a escolha sempre falha de seus objetos de satisfação, 

é possível refletir sobre as escritas de rua como tentativas de ultrapassar uma 

censura imputada e representar, através de uma linguagem própria, algo que não 

pode ser dito, nomeado ou mesmo ilustrado, mas que insiste em se inscrever e 

reinscrever, marcando a paisagem urbana. 

Para Ranciére (2005), a arte se aproxima da realidade e carrega em si algo 

que, ao mesmo tempo que é comum a todos, toca cada sujeito de forma única. 

Partilha algo que, por ser comum, aproxima os humanos. Entretanto, esta 

aproximação expõe as adversidades, motivo que permite que diferentes sujeitos 

sejam tocados de formas diferentes pelo mesmo objeto. 

Norbet Elias (1994) utiliza o mito das estátuas pensantes para dizer que 

somos levados a crer que vivemos em uma sociedade de indivíduos isolados. 

 
À margem de um largo rio, ou talvez na encosta íngreme de uma 
montanha elevada, encontra-se uma fileira de estátuas. Elas não 
conseguem movimentar seus membros. Mas têm olhos e podem 
enxergar. Talvez ouvidos, também, capazes de ouvir. E sabem 
pensar. São dotadas de ‘entendimento’. Podemos presumir que não 
vejam umas às outras, embora saibam perfeitamente que existem 
outras. Cada uma está isolada. Cada estátua em isolamento percebe 
que há algo acontecendo do outro lado do rio ou do vale. Cada uma 
tem ideias do que está acontecendo e medita sobre até que ponto 
essas ideias correspondem ao que está sucedendo. Algumas acham 
que essas ideias simplesmente espelham as ocorrências do lado 
oposto. Outras pensam que uma grande contribuição vem de seu 
próprio entendimento; no final, é impossível saber o que está 
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acontecendo por lá. Cada estátua forma sua própria opinião. Tudo o 
que ela sabe provém de sua própria experiência. Ela sempre foi tal 
como é agora. Não se modifica. Enxerga. Observa. Há algo 
acontecendo do outro lado. Ela pensa nisso. Mas continua em aberto 
a questão de se o que ela pensa corresponde ao que lá está 
sucedendo. Ela não tem meios de se convencer. É imóvel. E está só. 
O abismo é profundo demais. O golfo é intransponível (p. 96-97). 

 

Como as estátuas, ficamos imóveis imaginando o que pode existir do outro 

lado do rio, estamos convencidos de que a experiência de atravessar e ser 

atravessado pelo Outro já não é mais necessária, acreditando que tudo o que é 

necessário para a constituição do sujeito está em nosso interior: nossas ideias sobre 

o que vemos e o que supomos existir nos basta. 

A metáfora das estátuas pode parecer exagerada, mas reproduz uma 

caricatura do sujeito contemporâneo: individual e narcisista. As estátuas veem e 

pensam, observam o mundo e formam ideologias sobre ele; mas a experiência do 

contato lhes é negada, assim como é negado o movimento dos membros, ficando 

impossibilitadas de utilizar as pernas para se locomover e os braços para segurar. 

Na sociedade regida pelo capital, vivemos um período em que a possibilidade de 

expressar uma representação do desejo nos é cada vez mais negada, trocada pela 

necessidade de dominar as técnicas, pois é somente dominando a técnica que nos 

tornamos úteis e produtivos (BENJAMIN, 1994). 

Kracauer (2009), ao analisar as apresentações das tillergirls24, observou que 

a organização geométrica das bailarinas no palco ocultava as individualidades e, ao 

mesmo tempo, configurava uma massa que era ornamentada pelos movimentos 

precisos de cada uma das bailarinas. Da mesma forma, as reações provocadas no 

público também eram praticamente padronizadas. O autor observa, ainda, que a 

sincronia dos movimentos destas bailarinas lembrava os repetitivos movimentos que 

os operários realizam nas fábricas. 

Assim, na sociedade industrializada, o processo artístico também se tornou 

mecânico, quase anulando a experiência individual, tanto na produção, quanto na 

contemplação do produto artístico. “O ornamento da massa é o reflexo estético da 

racionalidade aspirada pelo sistema econômico dominante” (KRACAUER, 2009, p. 

95) produzindo uma espécie de subjetividade pasteurizada. A vanguarda artística se 

                                                 
24 Companhia de revista britânica que fez turnê pela Europa. 
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distanciava do povo, manifestando em suas cores e movimentos a mensagem de 

que as produções artísticas se transformavam em produtos. 

Nas escritas de rua, as interferências do mundo capitalista deram origem a 

uma arte mural, institucionalizada, autorizada e, muitas vezes, patrocinadas por 

órgãos públicos ou privados. Essa arte que inicialmente era entendida como uma 

manifestação de jovens estudantes e depois foi incorporada a paisagem urbana, tem 

um papel político muito estratégica, podendo denunciar que o domínio dos meios de 

produção leva o homem a fantasiar que todas as coisas podem ser dominadas – 

inclusive outros seres humanos (BENJAMIN, 1994). 

É forte a crítica de que ao se aproximar do mercado de arte, alguns 

escritores optaram por atuar em um segmento que atende as demandas da indústria 

do consumo. Dessa forma, as já populares figuras das ruas passaram a compor 

cenários de comerciais, aparecendo em propagandas de TV, cartazes publicitários e 

outdoors, sendo consumido junto ao produto que representa. Assim, a Industria 

Cultural age utilizando a arte como uma ferramenta de manipulação da massa. 

Por outro lado, a chamada pichação não se rende às repressões que são 

instrumentalizadas contra ela e insistem em inscrever-se, sem pedir licença, 

minando os mecanismos de normalização institucional e revelando que é impossível 

barrar o desejo de escrever. 

A arte deve ser entendida como trabalho, uma vez que é produto da 

interação entre homem e natureza, possibilitando que o homem supere sua condição 

de ser natural e se converta em ser social. Nesse sentido, trabalho “não significa 

meramente a labuta numa fábrica; significa práxis de vida – objetivação do homem 

no mundo social, condição e possibilidade de sua constituição como ser individual e 

coletivo” (RESENDE, 2001, p. 515). A autora também ressalta que a divisão do 

trabalho, na sociedade industrial, inicia um distanciamento entre o homem e o 

produto que é fruto de seu trabalho, assim o trabalho atravessado pelo viés 

capitalista, torna-se uma mera abstração da vida do homem e seu produto “se 

apresenta como um ser estranho, como um poder independente para aquele que o 

produziu” (p. 516). 

Mas na sociedade do capital, o processo artístico passa por uma adaptação, 

uma espécie de engenharia para manipulação da realidade, a fim de atender os 

interesses das classes dominantes e as escritas de rua que surgiram como um grito 
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de protesto, passam a compor o visual urbano e adquirem uma função publicitária no 

cenário underground, anunciando shows de bandas musicais, peças de teatro e 

outras exposições artísticas. “Os organizadores destes eventos afirmam que seria 

mais barato pichar a cidade e correr o risco de ser multado, do que pagar pelos 

tradicionais anúncios publicitários em jornais” (ARRUDA, 1984, p. 61). A repetição 

dessas inscrições em diversos locais das cidades aproxima-se das estratégias de 

marketing e, com isso, a escrita urbana passa a ser utilizada em propagandas de 

outros produtos, como roupas, automóveis e perfumes. 

A arte que até então se via carregada da espiritualidade humana, através 

desses processos, torna-se aos poucos algo meramente material. As experiências 

subjetivas passaram a ser mediadas pelo capital e não mais se dão no contato com 

o Outro. Assim, ao se deparar com a utilização da escrita de rua na composição de 

peças publicitárias, muitos escritores demonstram-se indignados, pois o produto 

anunciado e a ideia vinculada demonstram uma domesticação da arte de rua, 

normalmente se distanciam do caráter subversivo que acompanha esta modalidade 

artística desde seu surgimento. 

O sistema econômico não interfere apenas na arte, mas em tudo com que o 

sujeito possa se relacionar. O ritmo de vida das pessoas passa a ser determinado 

pela necessidade do mercado e os espaços públicos são moldados de forma a 

atender os interesses da classe dominante. Assim, as ruas adquirem uma 

organicidade funcional e um ritmo pré-determinado pelos semáforos. Rua não pode 

ser lugar de arte, rua não pode ser mais do que um espaço onde pessoas 

apressadas transitam de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Os escritores 

de rua tentam escapar das amarras deste sistema ao fazer “um uso subversivo do 

espaço urbano” (SILVEIRA JUNIOR, 1991, p. 102) e reinventar a relação do sujeito 

com o espaço que ele ocupa. 

Para Lara (1996), a escrita de rua é um fenômeno essencialmente urbano, 

onde “o indivíduo massificado procura sua própria identificação e valorização diante 

de uma sociedade que valoriza só o trabalho, o sacrifício, a submissão, a poupança, 

a racionalização, a técnica e a elitização, e etc.” (p. 153). Dessa forma, esforçam-se 

para transformar os espaços públicos, utilizando-se de muros, postes, orelhões e 

pontos de ônibus, entre outros equipamentos urbanos, onde gravam suas inscrições 

efêmeras, parecendo brincar de habitar e ocupar a cidade. 
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Silveira Junior (1991) destaca que no início do movimento, não havia uma 

intenção de aproximar-se das artes plásticas, no entanto a maioria dos pioneiros 

tinha alguma relação com o universo artístico: “Alex Vallauri era artista plástico, 

Zaidler cursava arquitetura na USP, Matuck crescera no atelier de seu irmão 

(também artista plástico) Rui e Beto faziam artes na FAAP” (p. 63). Ao mesmo tempo 

em que contribuía para uma maior sofisticação das inscrições, era o primeiro passo 

para colocar o movimento no caminho das artes institucionais. Buscando uma 

legitimação como arte de rua, o escritor ganhava status de artista moderno e as 

imagens tornaram-se mais elaboradas (pois a repressão tornava-se menor), os 

trabalhos utilizam de bom humor para criticar a sociedade massificada. Mas logo as 

inscrições são absorvidas pelo mercado devido a sua potência comunicativa. 

 

O grafite foi o estopim de uma discussão importante: a questão da 
arte na cidade. Não existe um espaço para expressão não comercial 
dentro da cidade. O grafite era uma coisa sem nenhum objetivo ou 
apelo comercial e foi perdendo esse sentido. Num primeiro momento 
foi incorporado pela mídia, como meio de divulgação eficaz e barato. 
Só que isso não é mais grafite, é propaganda. 
As pessoas me procuram dizendo que querem que eu faça um 
grafite. Eu falo: ‘- olha, o grafite não dá para você vir aqui e pedir pra 
fazer. Se quiser, eu faço um trabalho comercial com cara de trabalho 
de arte, mas não é grafite. 
Eu fiz a primeira exposição de grafite do país, ledo engano! Isso não 
é grafite. Só que se tira a palavra ‘grafite’ a coisa vira uma exposição 
a mais de arte, sem nenhum gancho publicitário. Perde o poder de 
penetração no público. (ZAIDLER, 1991, apud SILVEIRA JUNIOR, 
1991, p. 99). 
 

Ao ser processado pela Indústria Cultural25, o produto artístico transforma-se 

em simples mercadoria e, como mercadoria, conduz o indivíduo “à total e 

multifacetada alienação: o homem se aliena dos produtos de seu trabalho, do 

processo de seu trabalho, de seu próprio ser e dos outros homens” (RESENDE, 

2001, p. 516). O sujeito alienado é também um sujeito subsumido, ou seja, ocorre 

uma coisificação da subjetividade e, consequentemente, das relações humanas e 

sociais. 

                                                 
25 Termo cunhado por Adorno e Horkheimer para demonstrar que os meios de comunicação em 

massa, ao contrário do que possa aparentar, não tem por objetivo a transmissão da cultura 
popular, mas sua finalidade é gerar produtos padronizados em larga escala para o entretenimento 
do grande público – que passa a ser tratado como consumidor -, não promovendo uma 
experiência subjetiva. 



70 
 

 

Com a abertura deste mercado e a possibilidade de lucros, muitas pessoas 

começam a realizar suas escritas com claras intenções comerciais. Máscaras, 

pinturas e desenhos passam a ser produzidos com um único objetivo: a venda. Em 

seus escritos, Silveira Junior (1991) relembra o caricato caso de Ivan Viana, que 

inscrevia junto às gravuras, além de sua assinatura e telefones para contato, frases 

como: “Tenha um grafite como este em sua casa” e “Grafites a preços módicos”. Os 

avanços tecnológicos e a adaptação de uma cultura que é transformada em 

mercadoria para ser consumida – e não contemplada – sem que o sujeito 

necessariamente a deseje, tira gradativamente a autonomia do indivíduo, tornando-o 

um ser alienado ao sistema de produção capitalista. 

Com isso, a Indústria Cultural torna-se a indústria do entretenimento, criando 

uma verdade simulada que distrai o indivíduo enquanto a realidade acontece 

despercebidamente. Os meios de comunicação recorrem a este esquematismo, 

produzindo uma falsa consciência da realidade, amparada por técnicas e tecnologias 

que não seriam possíveis fora do sistema capitalista, enquanto que “para o 

consumidor, não há nada mais a classificar que não tenha sido antecipado no 

esquematismo da produção” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 117). 

O esquematismo consiste em racionalizar os valores da sociedade de 

consumo de uma forma palatável para o público, para isso torna-se necessário 

apresentá-los dentro de uma pseudorrealidade, que o convence de que o mundo 

real é de fato aquele produzido pela Indústria Cultural. Ou seja, o esquematismo tem 

a finalidade de substituir “o que seria a experiência do consumidor, antecipando-a 

sob os desígnios do capital, resultando na ilusão de que o mundo exterior seria o 

prolongamento da produção nos termos da Indústria Cultural” (MAAR, 2003, p. 463). 

Com isso, Adorno e Horkheimer (1985), são pessimistas ao afirmar que a Indústria 

Cultural é poderosíssima e sua mentalidade é imutável, visto que tudo que poderia 

transformá-la é excluído ou adaptado exatamente no momento de sua produção, 

perpetuando uma semiformação de indivíduos incapazes de julgar e decidir 

conscientemente. 

Ainda assim, podemos considerar que o produto artístico é muito peculiar e, 

mesmo que passe por um processo que ameaça transformá-lo em mera publicidade, 

guarda em si algo que nos provoca, nos angustia, nos incomoda. Isso porque, 

segundo Didi-Huberman (2010), uma obra de arte não é apenas olhada, mas ela 
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também nos olha. Para esse autor, o artista imprime sua sensibilidade e também 

atua como representante da sensibilidade humana em sua produção, possuindo 

peculiaridades inerentes à condição e ao espírito humano. Assim, é como se 

acontecesse um movimento de aproximação entre o sujeito que contempla e o 

objeto que é contemplado. Porém, o movimento de aproximação é também um 

movimento de confronto que revela as diferenças ao mesmo tempo em que revela 

as semelhanças, colocando em choque e distanciando observador e objeto. Este 

sensível partilhado é algo comum a toda humanidade, mas que cada sujeito 

experimenta de forma singular. 

Como em uma busca eterna pelo representante do objeto de desejo, os 

conteúdos manifestos na escrita de rua são diversos, parecendo deslizar de um 

motivo para outro, retratando, entre outras coisas, as paixões humanas, os hábitos 

da sociedade e o momento político-econômico. Recentemente, inúmeras 

manifestações populares têm acontecido pelo país, impulsionando a produção de 

inscrições. Em momentos de calmaria política, as escrituras de protesto que 

estampam os jornais são os pedidos de demissão de técnico ou contratação de 

reforços gravados nos muros de centros de treinamentos de clubes de futebol. 

Também são notórias as intervenções realizadas junto a pontos turísticos e 

monumentos históricos. Gitahy (2012) lembra que, em 2010, a imagem do Cristo 

redentor, no Rio de Janeiro, ganhou repercussão mundial ao amanhecer com a frase 

Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa inscrita no braço da estátua. O 

mesmo aconteceu quando o Monumento às Bandeiras, em São Paulo, amanheceu 

pintado com tintas coloridas. 

Há também um engajamento da arte de rua com a história e demanda local. 

Assim, se tornam populares os projetos que objetivam a recuperação de lugares da 

cidade malcuidados pela administração pública através da escrita de rua. Podemos 

citar o grande mural realizado por vários artistas na Avenida 23 de Maio, em São 

Paulo, ou ainda pontos de Goiânia como o Beco da Codorna, que se tornaram 

referências em arte urbana nestas cidades. 

Por fim, a sensibilidade do escritor de rua o leva a colocar sua obra a 

disposição da comunidade, adquirindo uma função informativa. Seja provocando 

reflexões em torno de nossa cultura e modo de vida ou de forma mais simples, 
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prática, direta e objetiva, como as faixas de pedestres tridimensionais e flutuantes26 

de Presto VinteTres e Babu SeteOito, mostradas na figura 12, que interferem no 

trânsito, fazendo os motoristas reduzirem a velocidade de seus veículos. 

 

Figura 12 – Faixas de pedestre tridimensionais e flutuantes, de Presto VinteTres e Babu 
SeteOito, em Primavera do Leste-MT 

 

Fonte: Reprodução (Instagram/presto.mt). 

 

Quer dizer, o artista imprime em sua obra aquilo que tem de sensível e 

compartilha com o público que a contempla. A obra, então, nos devolve algo que 

escapa ao nosso olhar e nos causa um estranhamento por não ser reconhecido de 

imediato. Em termos freudianos, essa estranheza ocorre quando algo não é captado 

pelas instâncias conscientes do aparelho psíquico, mas ocorre uma identificação no 

campo do inconsciente, que provoca uma excitação das energias no aparelho 

psíquico. 

Aubert e Haroche (2013) pontuam que não ser olhado pode levar a uma 

negação da pessoa e ocultamento da subjetividade, assim estas autoras parecem 

concordar que ser atravessado pelo Outro e pelas expressões do Outro é o que irá 

nos constituir como sujeito. Esse processo de visibilidade (Ver-Ser Visto) produz um 

efeito paradoxal de individualização e massificação, pois o sujeito sente necessidade 

                                                 
26 Conferir: D’ORNELAS, Stephanie. No MT grafiteiros pintam faixas de pedestres em 3D. Gazeta do 

Povo, Cuiabá, 27 out. 2017. 
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de se identificar com o Outro, ocultando sua subjetividade e produzindo uma 

individualidade falseada. 

Por ser uma modalidade artística ainda bastante recente, se considerarmos 

o Maio de 68 como seu marco inicial, a escrita de rua traz em seu seio uma potência 

formativa, que nos leva a refletir sobre novas possibilidades educacionais que 

avancem sobre os muros da escola, ocupando as ruas e os espaços públicos. 

Contudo, pensar estas escritas não se revela uma tarefa fácil, “pega-se carona em 

um de seus fluxos e lá se vão ‘n’ outros em diferentes direções” (SILVEIRA JUNIOR, 

1991, p. 23), com isso, algo sempre nos escapa e volta a nos marcar com a 

insatisfação. 

Aliás, a insatisfação é característica dessa arte que se encontra em 

constante movimento, mas que atua errantemente como um adolescente que não 

consegue se encaixar na sociedade, frustrando-se entre o não mais e o não ainda. 

Não mais criança, não ainda adulto; não mais vandalismo, não ainda arte plástica. 

Assim, escrever nas ruas “é andar numa corda bamba, qualquer vacilo pode colocar 

tudo em risco. Espécie de funcionamento no limite” (SILVEIRA JUNIOR 1991, p. 58). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegando ao fim desta dissertação, surgem mais questões agora do que no 

início. Por isso, vale a pena retomar alguns pontos que marcaram este trabalho ao 

longo de todo o percurso percorrido. Antes de tudo, é importante destacar que o 

diálogo entre arte, psicanálise e educação não se dá pela existência de pontos em 

comum entre essas áreas do saber. Essas áreas dialogam entre si por comungarem 

um percurso que baliza em torno da constituição do sujeito e suas produções. 

Observando o movimento histórico da escrita de rua, a curiosa separação 

entre grafite e pichação que é feita no Brasil, revelou-se uma descoberta 

interessante. Nota-se que a aproximação da escrita de rua com as artes plásticas 

apresentou um impulso no desenvolvimento de técnicas e estilos. Porém, a 

cooptação pela indústria cultural e sua disseminação pelas ferramentas midiáticas, 

carregada de elementos consumistas, oferece um risco ao caráter contestador e 

subversivo dessa modalidade artística. Porém, por se tratar de uma arte sempre à 

margem e em pleno movimento, o artista se reinventa constantemente, explora e 

experimenta novos meios. 

A escrita de rua se alia a projetos urbanísticos que visam transformar 

espaços abandonados, proporcionando a ocupação destes. Alia-se também a 

projetos educacionais, uma vez que tem se mostrado como uma oportunidade de 

trazer jovens desmotivados ou socialmente excluídos para adentrar ao mundo da 

educação. São louváveis, ainda, os projetos que visam proporcionar a 

ressocialização de jovens em conflito com a lei ou proporcionar uma atividade que 

possa gerar renda a cidadãos em situação de vulnerabilidade. Existindo também os 

projetos sociais e culturais, normalmente ligados ao movimento hip-hop, que 

promovem lazer e diversão à comunidade envolvendo também outras modalidades 

de arte, como a música e a dança. 

Mas, escrever nas ruas é um ato de sublimação que exige driblar as 

censuras inconscientes e também aquelas impostas pela civilização. O objeto de 

desejo inconsciente, apresentado por Freud, permite compreender o processo de 

criação artística. Esse objeto não cessa de inscrever representantes que permitem 

sua satisfação parcial do desejo, enquanto as energias geradas por esse desejo 
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driblam os filtros de censura almejando descarrega seus afetos e encontram um 

destino ao serem sublimadas pelo artista. Por fim, satisfazendo seu desejo apenas 

parcialmente, o sujeito mantém sua peculiar condição humana de permanecer 

sempre incompleto, marcado pela insatisfação, não pronto, em busca de novos 

representantes para seu objeto para sempre perdido. 
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