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Resumo

“Não tentem me desafiar, porque nós vamos vencer os pichadores. Vamos ampa-

rar e valorizar os grafiteiros e os muralistas, mas os pichadores não vão ter sossego. 

Vinte e quatro horas por dia, durante quatro anos, iremos atrás dessas pessoas. 

Ou mudam de profissão ou saem de São Paulo”. O discurso do ex-prefeito de São 

Paulo, João Doria Junior, revela os modos como as expressões murais seriam geri-

das ao longo de seu mandato e colocava assim, sob ameaça, a existência de uma das 

marcas características da cidade: seus grafites e pichações.

Essas expressões murais que ora invadem, ora são convidadas a invadir o espaço 

público incendeiam polêmicas diversas quanto aos usos dos espaços públicos e 

quanto a julgamentos de valor, à medida que entram ou saem de moda.

Consideramos como “expressões murais” todas as formas de expressão sobre as 

superfícies das construções no espaço urbano, seja grafite, pichação, estêncil, lambe-

-lambe etc. As polêmicas relativas ao modo de gerir tais expressões no espaço público 

ganharam as mídias e parecem ter se acentuado na última década em São Paulo. As 

duas gestões do ex -prefeito Gilberto Kassab (de 2006 a 2008 e, em seguida, de 2009 

a 2012) foram marcadas por questões que vão desde o apagamento dos grafites de 

nomes importantes do meio como Os Gêmeos e Nunca, ao seu retratamento público 

e à criação da controversa Lei Cidade Limpa, que visava a regulação da paisagem 

urbana pela proibição de outdoors e anúncios publicitários. Na sequência, Fernando 

Haddad (2013 a 2016) envolveu -se em novas polêmicas ao apagar grafites no início de 
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sua gestão e, mais ao final, patrocinar grafiteiros para recobrir os muros da Av. 23 de 

Maio, no que ficou conhecido como o maior mural de grafite a céu aberto da América 

Latina, e autorizar as expressões murais sobre um patrimônio histórico. Ao assumir 

a prefeitura no início de 2017, Doria apagou todos os grafites da Av. 23 de Maio como 

parte do seu Programa Cidade Linda, o que também levantou uma polêmica midiá-

tica, e prometeu a criação de um espaço exclusivo para os grafites, provisoriamente 

nomeado de “grafitódromo”. Como as diferentes gestões do poder público encaram 

o grafite, a pixação e as demais expressões urbanas? Nossa hipótese é que o modo 

de gerir as expressões murais da cidade surge da moda e do juízo de gosto de certos 

grupos sociais que a gestão privilegia. Visando entender que valores são postos em 

jogo nesses diferentes modos de gerir a paisagem urbana em São Paulo, recorremos 

aos estudos da Semiótica de A. J. Greimas e seus colaboradores, em especial a abor-

dagem de Eric Landowski das relações entre política e moda. Adotamos a definição 

de Ana Claudia de Oliveira de moda como termo englobante dos modos de conduta, 

estilos de vida e formas de gosto. Na pesquisa, alcançamos uma reflexão dos diferen-

tes modos do poder público gerir as expressões murais em São Paulo.

Palavras ‑chave: São Paulo, expressões murais, paisagem urbana

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

«Não tentem me desafiar, porque nós vamos vencer os pichadores. Vamos ampa-
rar e valorizar os grafiteiros e os muralistas, mas os pichadores não vão ter sos-
sego. Vinte e quatro horas por dia, durante quatro anos, iremos atrás dessas pes-
soas. Ou mudam de profissão ou saem de São Paulo». No discurso do ex-prefeito 
de São Paulo, João Doria Junior (apud Cortecertu, 2017), a manipulação1 por inti-
midação revela os modos como as expressões murais seriam geridas ao longo de 
seu mandato, colocando sob ameaça a existência de uma das marcas caracterís-
ticas da cidade: as pichações. As manifestações que ora invadem, ora são convi-
dadas a invadir o espaço público incendeiam polêmicas diversas quanto aos usos 
dos locais públicos e quanto a julgamentos de valor2, à medida que entram ou 
saem de moda. 

1 O procedimento de manipulação: «(...) caracteriza -se como uma ação do homem sobre outros 
homens, visando a fazê -los executar um programa dado. (...) Trata -se, com efeito, de uma comunicação 
(destinada a fazer -saber) na qual o destinador -manipulador impele o destinatário -manipulado a uma 
posição de falta de liberdade (não poder não fazer), a ponto de ser este obrigado a aceitar o contrato 
proposto.» (Greimas e Courtés, 2012, pp. 300 -301).
2 «Valor: é o termo de uma categoria semântica, selecionado e investido em um objeto com o qual o 
sujeito mantenha relação. É a relação com o sujeito que define o valor.» (Barros, 2005, p. 86).
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As divergências nos modos de gerir estas expressões, no espaço público, 
ganharam as mídias e parecem acentuar -se na última década em São Paulo. As 
duas gestões do ex -prefeito Gilberto Kassab (de 2006 a 2008 e, em seguida, de 
2009 a 2012) foram marcadas por questões que vão do apagamento dos grafites 
com nomes importantes do meio como Os Gêmeos e Nunca, ao seu retratamento 
público e à criação da controversa Lei Cidade Limpa, que visava a regulação da 
paisagem urbana, através da proibição de outdoors e anúncios publicitários. Em 
seguida, o prefeito Fernando Haddad (2013 a 2016) envolveu -se em novas polê-
micas ao apagar grafites no início de sua gestão e, mais ao final, patrocinar gra-
fiteiros para recobrir os muros da Av. 23 de Maio, no que ficou conhecido como o 
maior mural de grafite a céu aberto da América Latina. Para além disto, autorizou 
as expressões murais sobre um patrimônio histórico. Ao assumir a prefeitura no 
início de 2017, João Doria Jr. apagou todos os grafites da Av. 23 de Maio como 
parte do seu Programa Cidade Linda, o que levantou uma outra polêmica midiática. 
Assim, acabou por prometer a criação de um espaço exclusivo para os grafites, 
provisoriamente nomeado de «grafitódromo». O prefeito então transformou a 
Av. 23 de Maio em um extenso corredor verde, com um jardim vertical recobrindo 
as paredes da via. Vemos que há muitos modos diferentes de tratar a questão da 
visualidade urbana e das expressões murais, uma vez que cada gestão se vale de 
estratégias diversas para cumprir seu papel temático de exercer o poder público.

O presente estudo objetiva verificar os modos como as diferentes gestões 
do poder público encaram o grafite, a pichação e as demais expressões urbanas. 
Nossa hipótese é que o modo de gerir as expressões murais da cidade surge da 
moda e do juízo de gosto de certos grupos sociais que a gestão privilegia. Visando 
entender que valores são postos em jogo nessas diferentes maneiras de gerir a 
paisagem urbana em São Paulo, recorremos aos estudos da Semiótica Discursiva 
de A. J. Greimas e seus desdobramentos nas pesquisas de outros semioticistas: 
Eric Landowski e Ana Claudia de Oliveira. 

2. SÃO PAULO DAS EXPRESSÕES MURAIS E SUAS POLÊMICAS

São Paulo é uma megalópole marcada por grafites e pichações. Para qualquer lado 
que se volte, o habitante ou visitante encontra sobre as altíssimas superfícies da 
cidade inscrições diversas, que configuram as marcas e a presença de grafiteiros, 
pichadores e muralistas. Essas inscrições na paisagem urbana instauram debates 
e acirram polêmicas em torno não só do grafite como expressão artística, mas 
também dos usos e reusos dos espaços da cidade.
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Consideramos como «expressões murais» todas as formas de expressão sobre 
as superfícies das construções no espaço urbano, seja grafite, pichação (e sua 
variante paulista, a pixação com «x»), grapixo, estêncil, arte mural, lambe -lambe 
etc., sendo as duas primeiras as mais conhecidas e geradoras de debate3. Elas 
também são sancionadas4 distintamente não apenas segundo diferentes grupos 
sociais da cidade, mas também conforme a legislação brasileira. No ano de 2011, 
a então presidente do país Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.408 que descrimi-
nalizava o grafite e proibia a venda da tinta aerosol spray para pessoas menores 
de 18 anos de idade em todo o território nacional. Essa mesma lei considerava 
a pichação como crime, enquanto o grafite como arte de rua, sendo necessário 
autorização prévia do espaço a servir como suporte plástico. Vemos que há muita 
polêmica envolvendo a sanção positiva ou negativa dessas manifestações e que 
esta se manifesta nos discursos midiáticos, políticos e até no discurso jurídico.

Para aclarar a questão das diferentes sanções sobre o grafite e a pixação na 
cidade de São Paulo, faremos na sequência algumas considerações. O grafite, 
enquanto modalidade de arte urbana, surgiu em São Paulo na década de 1980 
e era realizado em grande parte por uma classe média. O grafite era uma prá-
tica transgressora, sendo muito criticado pela população. Desde então, a sanção 
da sociedade (ou as diferentes sanções dos vários sujeitos envolvidos) em rela-
ção a esse tipo de expressão mural vem se modificando. Essa mudança se revela 
pela quantidade de destinadores praticantes do grafite que integram exposições 
em espaços museológicos e culturais na cidade, bem como por vários discursos 
midiatizados que tratam do grafite como uma «autêntica manifestação artística». 
Há inclusive galerias que se dedicam prioritariamente a esse tipo de produção. 

As pesquisas sobre o grafite e vários relatos de grafiteiros paulistas apontam a 
prática da pixação como uma etapa inicial do desenvolvimento estético, do domí-
nio do fazer da expressão visual do grafite, que é caracterizado por uma maior 
competência no desenho e uso das cores.5 Essa limitação cromática da pixação 
poderia também ser um reflexo do poder econômico de grupos segregados das 
periferias da cidade, os quais presentificam -se em espaços de grande circulação 

3 As diferentes nomenclaturas dadas às expressões murais de São Paulo foram tratadas pelos autores 
no artigo «Expressões murais na Av. 23 de Maio: questões de nomenclatura», apresentado no XXII 
Colóquio do Centro de Pesquisas Sociossemióticas e publicado em: Ana Claudia de Olivera (Org.). 
(2018). Semiótica do Social. São Paulo: Estação das Letras e Cores.
4 A sanção é uma figura discursiva que se inscreve no final do esquema narrativo. Na sanção, um 
destinador final julgador profere um juízo sobre a performance realizada pelo sujeito julgado. Essa 
sanção pode ser pragmática, ou seja, um juízo sobre o fazer (retribuição em forma de recompensa ou 
punição), ou então cognitiva, ou seja, um juízo sobre o ser (reconhecimento dos «heróis» e «vilões» da 
narativa). Veja -se o verbete «sanção» do Dicionário de Semiótica (Greimas e Courtés, 2012, pp. 426 -427). 
5 Ver: Silva (2007), Paixão (2011), Taman (2011).
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em busca de visibilidade6. A urbe paulista é caracterizada pelas construções ver-
ticais, as quais, não por acaso, são os locais do poderio econômico. Sabe -se que 
o lugar dos mais poderosos nos edifícios comerciais costuma ser justamente os 
andares mais altos e com a melhor vista. A mesma busca pelo espaço mais alto se 
dá com os pixadores, mas por outros motivos: quanto mais alto estes conseguem 
escalar para pixar, mais serão respeitados em suas comunidades de origem. Pixar 
a periferia de São Paulo não traz tanta visibilidade e, justamente por isso, os des-
tinadores realizam suas ações plásticas em locais centrais, de alta circulação, ou 
seja, de maior visibilidade.

Para exemplificar, podemos citar o caso da Ponte Octávio Frias de Oliveira, mais 
conhecida como «Ponte Estaiada», que foi pixada em agosto de 2016. Essa ponte 
figura como paisagem de fundo de um dos jornais da maior emissora de canal 
aberto do Brasil, a TV Globo (Fig. 1), tendo dado grande visibilidade a seus destina-
dores. O denominado «tag reto» característico do pixo paulista, que figurou sobre 
o concreto da estrutura da Ponte Estaiada, é uma forma de escrita cujas letras são 
marcadas pela verticalidade, pelo traçado de espessura constante e pela cor única. 
Tal como o grafite, o pixo também é objeto de várias investigações acadêmicas. Ao 
fazer seu pixo sobre essa altíssima ponte, de grande visibilidade midiática, o desti-
nador dessa expressão mural torna -se mais respeitado entre seus pares.

FIGURA 1 – Pixações na Ponte Octávio Frias de Oliveira
FONTE: Marcelo S. Camargo/Framephoto/Estadão Conteúdo.

6 «Os dispositivos que organizam especificamente as relações de ‘visibilidade’ podem, de fato, ser 
considerados como simples traduções, no plano figurativo, de dispositivos mais abstratos relativos à 
comunicação (ou à retenção) de um certo tipo de saber entre os sujeitos. [...] Como toda estrutura de 
comunicação, a que designa o verbo ver implica a presença de ao menos dois protagonistas unidos por 
uma relação de pressuposição recíproca – um que vê, o outro que é visto – e entre os quais circula o 
próprio objeto da comunicação, no caso a imagem que um dos sujeitos proporciona de si mesmo àquele 
que se encontra em posição de recebê -la.» (Landowski, 1992, pp. 88 -89).
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Todas essas manifestações plásticas murais são presentificações de seus des-
tinadores. Trata -se de um certo «modo de presença» desses sujeitos na cidade, 
como se refere Landowski (2002) ao tratar do discurso epistolar em «A carta 
como ato de presença». O semioticista aponta: essas práticas compreendem «um 
fazer ser entre sujeitos: fazer simplesmente que um deles – referencialmente, o 
ausente – torne -se, num outro nível, semioticamente, presente para o outro» (Lan-
dowski, 2002: 167). No caso das expressões murais, o pixador, muralista ou gra-
fiteiro ausente se faz presente para a população de São Paulo por meio de suas 
inscrições nas superfícies da cidade. Da mesma forma, os destinadores são um 
grupo que busca sempre mais visibilidade. Quando eles se tornam delegados de 
gestores da cidade, como por exemplo no caso dos grafiteiros selecionados para 
intervirem na Av. 23 de Maio durante a gestão de Fernando Haddad, eles já rece-
beram a sanção positiva do partido ao qual o prefeito responsável está filiado.

Vemos portanto que os destinadores das expressões murais podem receber 
sanções positivas ou negativas a depender das circunstâncias, dos valores de 
cada partido político, da opinião da população e mesmo da legislação vigente. O 
que nos parece é que também entram em cena as diferenças daquilo que entra 
ou sai de moda e as diferenças de gosto de cada grupo social do qual fazem parte 
esses agentes sancionadores, o que trataremos na sequência.

3. MODA, GOSTO E AS EXPRESSÕES MURAIS

Dado que os conceitos moda e gosto integram nossa hipótese, seguem algu-
mas definições sobre os termos. Acerca do vocábulo moda, Ana Claudia de Oli-
veira (apud Braga, 2015, p. 12) aponta: «(...) a moda abarca globalmente modos de 
conduta, estilos de vida, formas de gosto, correntes de ideias e de opiniões que 
nucleiam os agrupamentos humanos.» Quando tratamos de moda, portanto, 
nos ocupamos também dos modos. Estes vocábulos são originários do latim 
modus, tanto é que no francês a palavra mode é empregada tanto para «modo» 
quanto para «moda». Segundo o dicionário Le Petit Robert, «mode» integra tanto 
a maneira individual de viver, agir e pensar quanto a maneira coletiva, conforme 
uma época, país e lugar concernente a uma sociedade determinada. O dicionário 
inclui ainda o sentido do vocábulo moda definindo -o como «hábitos coletivos e 
passageiros em matéria de vestuário» (Le Petit Robert, 2002, p. 1648). 

Em seu artigo Moda, política e mudança, Landowski aponta as relações entre a 
política e a moda. O autor explica que a expressão «‘estar na moda’, no sentido 
absoluto da expressão, foi por muito tempo, e talvez ainda seja, a marca e o privi-
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légio de um grupo social determinado, de uma ‘elite’, que se orgulha de dar o ‘tom’ 
(...)» (Landowski, 2002, p. 94). Ele indica ainda a função da moda de «produção 
das diferenças» e defende uma hipótese sobre as identidades dos sujeitos: 

«[As identidades] se constroem e se redefinem permanentemente, em favor 
de um jogo sem fim sobre formas em si mesmas quase sem importância, 
mas mediante cuja manipulação cada grupo ou até cada indivíduo se coloca 
e se descobre dinamicamente, diferenciando -se ele mesmo de seus vizinhos. 
Segundo essa perspectiva, (...) a espera do novo não se baseia na tensão dos 
sujeitos, individuais ou coletivos, em duração de objetos que, em si mesmos, 
ofereceriam a seus olhos um valor particular, de ordem prática, estética ou 
de outra natureza, mediado por esquemas de apreciação preestabelecidos. 
Em vez disso, ela estaria fundada no desejo de afirmar -se, custe o que 
custar, pela simples diferença em relação ao “outro”, sem que importem, em 
última instância, as qualidades específicas dos elementos – bens materiais 
ou maneiras de se comportar – graças à aquisição ou adoção dos quais a 
singularidade do Eu (ou Nós) envolvido se torna manifesta.» (Ladowski, 
2002, p. 95)

As polêmicas que envolveram e envolvem as manifestações murais são favo-
recidas pelos locais escolhidos para cada gestor se afirmar. À medida que o grafite 
e a pixação vão sendo adotados como parte desses modos de agir e pensar de cada 
grupo social, adentrando as galerias de arte ou espaços alternativos de exposi-
ção artística, tornando -se pauta dos jornais e assunto de trabalhos acadêmicos, 
tornam -se parte das correntes de ideias e de opiniões que caracterizam as modas 
de cada agrupamento humano. Ao assumir essas ideias e opiniões para si, cada 
gestor da cidade afirma -se como parte daquele grupo social, compartilhando 
aquela identidade.

No que concerne ao gosto, além do significado relacionado ao sentido do pala-
dar, o dicionário Novíssimo Aulete apresenta a seguinte definição: «Sensação agra-
dável proporcionada por algo ou alguém (...); Interesse, predileção (...); Qualidade 
estética que indica um modo de sentir (bom gosto, gosto extravagante); Harmo-
nia, finura, refinamento (...); Capacidade de avaliação estética (...)» (Aulete, 2011, 
p. 719). Dentre as definições de gosto no Le Petit Robert (2002, p. 1200) encontra -se 
o termo «singularidade». Segundo José Luiz Fiorin:

«O julgamento do gosto dá uma dimensão estética a todos os objetos, mesmo 
os mais corriqueiros. O gosto é, assim, um meio de estetização do mundo (...) 
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Enquanto sujeito do fazer, o homem de gosto define -se por um saber e um 
poder fazer. Caracteriza -se pela capacidade de diferenciar e apreciar certos 
objetos, ou seja, pela disposição para reconhecer seu valor.» (Fiorin, 1997, p. 21)

Há então um valor comum entre moda e gosto, que é justamente o da dife-
renciação social. Essa relação é o que se mostra pelas ações dos três prefeitos da 
cidade de São Paulo, cujo trabalho acompanhamos. A cada gestão, o novo prefeito 
se distingue dos anteriores pelo seu gosto (seu e do grupo social a que pertence) 
em relação às expressões murais, mostrando seu poder fazer.

Acerca do juízo do gosto, Francesco Marciani acresenta: 

«O juízo do gosto, enquanto síntese e definição, tem uma forte valência 
terminativa; o gosto, sabe -se, evolui e afina -se, mas o juízo do gosto dá -se 
sempre segundo as circunstâncias, determina o estágio terminal de um 
processo, exatamente porque expressa o estatuto subjetivo, que tem diante 
da imagem de um mundo cujo estilo é dado pela coerência sensível dos seus 
traços.» (Marscini, 1997, p. 45)

Para este estudo, tratamos do modo como cada gestor sancionou e fez ver seu 
gosto e de um determinado grupo. Nosso recorte de corpus acompanha as ações 
dos três prefeitos da cidade de São Paulo que assumiram o cargo entre 2006 e 
2017 (pouco mais de uma década, portanto), conforme tais atos foram dados a ver 
pelos vários veículos midiáticos. Vejamos a seguir as ações de cada gestão.

4. GESTÃO DE GILBERTO KASSAB (2006 ‑2012)

Gilberto Kassab, do partido PSD (Partido Social Democrático), foi o político que 
esteve à frente da Prefeitura da Cidade de São Paulo durante duas gestões: pri-
meiro entre os anos de 2006 e 2008, quando passou de vice -prefeito à prefeito 
assumindo o posto renunciado pelo então titular José Serra, e depois entre os 
anos de 2009 e 2012, quando foi eleito para o cargo.

Logo no início, seu mandato ficou marcado pela ação prescritiva sobre a visua-
lidade do espaço urbano. Em setembro de 2008, a Câmara Municipal aprovou 
a chamada «Lei Cidade Limpa», que regulava os anúncios em espaços públicos 
proibindo outdoors, painéis e banners na cidade, além de redimensionar letreiros e 
totens dos estabelecimentos comerciais e aplicar severas multas aos infratores. A 
cartilha explicativa elaborada pela prefeitura apresentava assim a nova regulação:
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«A Lei Cidade Limpa surgiu para equilibrar melhor os elementos que 
compõem a paisagem urbana de São Paulo. Busca, entre outras ações, atacar 
a poluição visual e a degradação ambiental, preservar a memória cultural 
e histórica e facilitar a visualização das características das ruas, avenidas, 
fachadas e elementos naturais e construídos da cidade.» (Prefeitura da 
Cidade de São Paulo, 2007)

O discurso acima aponta a regulação dos elementos da paisagem da cidade 
com fins de combater a poluição visual e a degradação, preservar a memória 
cultural e facilitar a visualização dos constituintes da urbe. A medida repercutiu 
entre os empresários e habitantes da cidade, tanto positivamente quando negati-
vamente, e chegou a ser noticiada internacionalmente. A ação modificou a plasti-
cidade visual de São Paulo e as práticas de vida de seus comerciantes, como pode-
mos depreender pela seguinte machete: «Lei Cidade Limpa: prefeitura remove 
747 outdoors e banners»; e seu subtítulo: «Mas são os comerciantes, diante das 
pesadas multas, que mudam suas fachadas e deixam São Paulo menos poluída» 
(Faria e Salvo, 2009). Tal ação promovida pelo prefeito Gilberto Kassab já indi-
cava uma intencionalidade da gestão da cidade de atuar normativamente sobre 
as várias expressões visuais presentes no espaço urbano.

Na sequência, além da proibição de anúncios publicitários e como parte de 
sua atividade regulatória buscando uma «Cidade Limpa», a gestão fez uso de 
um serviço terceirizado que apagava as expressões murais não autorizadas na 
cidade. Kassab contratou uma empresa responsável pela limpeza e apagamento 
das superfícies dos muros e prédios públicos, a qual cobriu diversos grafites e 
pixações da cidade. Estas ações podem ser vistas no documentário Cidade Cinza 
(Mesquita e Valiengo, 2013). O filme mostra o ponto de vista de grafiteiros e de 
delegados da gestão para apagarem as expressões murais, cobrindo -as com tinta 
cinza. Há uma cena em que um deles relata que o critério para apagarem ou não 
os grafites e pixações era o belo ou feio, sendo observável que apontam como belo 
os trabalhos mais coloridos e com formas mais definidas. Isso dá a ver o gosto do 
delegado pela gestão. Em outras cenas, é possível ver o mesmo critério reiterado 
pela ação.

Porém, entre as ações de apagamento das superfícies urbanas, cobriu -se por 
engano um importante grafite que havia sido anteriormente patrocinado pela 
própria prefeitura. Esse mural, pintado de cinza, havia sido feito por um grupo de 
artistas que incluía nomes importantes do meio do grafite, de reconhecimento 
internacional, como Os Gêmeos e Nunca. Não bastasse o apagamento de manifes-
tações de grafiteiros sancionados de modo positivo internacionalmente, tratava-
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-se de um local bastante central, posicionado no corredor leste -oeste da cidade 
e próximo à Av. 23 de Maio (corredor norte -sul da cidade). Esse ponto é um local 
de grande circulação e, portanto, visibilidade, o que impulsionou uma polêmica 
pública e diversas pessoas se manifestaram contrárias ao apagamento do gra-
fite, exercendo pressão nas mídias. Nessa primeira década dos anos 2000, o gosto 
pelo grafite já estava se tornado parte dos hábitos de vida do cidadão paulistano, 
mesmo entre vários habitantes de áreas mais privilegiadas da cidade. Para agra-
dar esse grupo social de possíveis eleitores o prefeito teve que dar um passo atrás, 
retratar -se publicamente e encomendar a refeitura do mural pelos seus grafitei-
ros (Fig. 2). A ação ganhou a seguinte manchete: «Grafite apagado por empresa 
contratada pela prefeitura é refeito em SP»; seguida das informações comple-
mentares: «Mural foi refeito em duas semanas por seis artistas. Prefeitura diz 
que problema foi um equívoco» (Brito, 2008).

FIGURA 2 – Mural apagado pela prefeitura e refeito por Os Gêmeos, Nina, Nunca, Zefix e Finok
FONTE: Hélvio Romero/AE.

É interessante notar que, após essa sequência narrativa do apagamento do 
grafite e sua retratação pública, Gilberto Kassab foi novamente visto junto a um 
mural, dessa vez sancionando -o positivamente. Na inauguração do enorme pai-
nel de Eduardo Kobra localizado na Av. 23 de Maio, parte de seu projeto Muro da 
Memória e que foi produzido em homenagem ao aniversário de 455 anos de São 
Paulo, o então prefeito esteve presente e posou para fotos ao lado do muralista. 
Ou seja, fez -se ver como um sujeito que, como os demais sujeitos de seu meio 
social, reconhecia naquele tipo de expressão mural um valor positivo.
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5. GESTÃO DE FERNANDO HADDAD (2013 ‑2016)

Fernando Haddad, do partido PT (Partido dos Trabalhadores), sucedeu Kassab e 
foi escolhido como o novo prefeito da cidade de de São Paulo nas eleições seguin-
tes, assumindo a função entre os anos de 2013 e 2016.

Logo no início de seu mandato, Haddad envolveu -se em uma polêmica com 
apagamentos e subsequentes reescrituras das expressões murais. Um antigo pai-
nel dos mesmos Os Gêmeos, que já haviam sido preteridos anteriormente, locali-
zado no Viaduto do Glicério (também na área central da cidade e, portanto, região 
de grande visibilidade) foi apagado pela Prefeitura de São Paulo. O que aconteceu 
em seguida foram diversas ações de reescritura por parte dos grafiteiros e seus 
sucessivos apagamentos por parte do poder público, como podemos perceber 
nesse fragmento de discurso jornalístico:

«A Prefeitura de São Paulo apagou um painel feito pelos artistas plásticos 
‘Os Gêmeos’, como são conhecidos os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, no 
Viaduto do Glicério, na região Central de São Paulo. A pintura na pilastra do 
viaduto foi apagada três vezes nas últimas semanas, como mostrou o Bom Dia 
São Paulo desta terça -feira (14 [de maio de 2013]). Da primeira vez, os artistas, 
consagrados internacionalmente, voltaram e registraram um protesto: ‘Sr. 
Prefeito: Nesta cidade existem muitos problemas sérios que precisam de 
resultados! Não gaste tempo e $ apagando graffiti nas ruas!’. Funcionários 
da Prefeitura apagaram a manifestação e ‘Os Gêmeos’ voltaram ao local. 
‘Sr. Prefeito: Apagar arte é apagar cultura e desrespeitar o povo’. O recado 
não surtiu efeito e o grafite foi novamente apagado. Os artistas insistiram. 
Desta vez, pintaram um homem que faz força para sair do concreto. A obra 
continuava no viaduto até esta segunda -feira (13 [de maio de 2013]).» (G1 São 
Paulo, 2013)

Novamente, a prefeitura teve que se retratar publicamente e buscar um acordo 
com os grafiteiros. A partir de então, Haddad passou a mostrar -se muito mais 
favorável aos grafites da cidade, sancionando -os positivamente repetidas vezes.

Uma das ações de grande visibilidade midiática, envolvendo as expressões 
murais da gestão de Fernando Haddad, foi o patrocínio ao maior mural de grafite 
a céu aberto da América Latina, localizado na Av. 23 de Maio. Essa ação aconteceu 
no final do ano de 2014 e reuniu duzentos artistas na referida avenida para que 
lá deixassem suas marcas. A Av. 23 de Maio é uma das mais importantes vias da 
cidade de São Paulo, faz parte do chamado «corredor norte -sul» da cidade e é a 
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principal conexão entre o centro e a zona sul da cidade. Ela perfaz quase 6 quilô-
metros, ao longo dos quais dá -se a ver uma via larga de mão dupla separada por 
um canteiro central, ladeada por muros altos e baixos que dada a configuração do 
terreno parecem sustentar as edificações localizadas mais acima. Todo esse tra-
jeto foi colorido pelas tintas dos sujeitos delegados pela prefeitura que, ao longo 
das superfícies dos muros, prédios, viadutos e canteiros deixaram suas marcas. 

Porém, uma nova problemático veio à tona devido à presença de grafites dessa 
mesma ação nos chamados Arcos do Bixiga, um patrimônio histórico da cidade de 
São Paulo. Os Arcos, também conhecidos popularmente como «Arcos do Jânio», 
são desde 2002 considerados patrimônio histórico e devem, segundo a lei do tom-
bamento, ser integralmente preservados. Entretanto, a Prefeitura da Cidade de 
São Paulo autorizou o uso dos Arcos como espaço para as expressões murais (Fig. 
3). A polêmica que veio a seguir já pode ser entrevista na manchete: «Tombados 
desde 2002, Arcos do Bixiga ganham grafites»; e seu subtítulo: «Com autorização 
da prefeitura, um grupo de artistas pintou as paredes históricas», especialmente 
na escolha dos termos «tombados» e «paredes históricas». Vários discursos con-
trários à ação foram apresentados na mídia impressa e digital, especialmente 
de arquitetos e historiadores, questionando a cessão do espaço histórico para os 
grafiteiros. Por outro lado, muitas pessoas apoiaram as expressões murais e ale-
garam que elas traziam justamente mais visibilidade ao patrimônio da cidade.

FIGURA 3 – Arcos do Bixiga sendo grafitados em fevereiro de 2015 com autorização da prefeitura
Fonte: Heloisa Ballarini/SECOM Prefeitura de São Paulo.
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Ao longo dessa polêmica, Fernando Haddad mostrou -se sempre apoiando 
os grafiteiros, e deu -se a ver posando para fotos enquanto percorria a Av. 23 de 
Maio, pedalando sua bicicleta e apreciando os grafites. Isto significa que Had-
dad assumiu os gostos, valores e opiniões de um certo grupo social que reconhe-
cia positivamente as expressões murais (ou mais especificamente um certo tipo 
de expressão mural: o grafite). Ao autorizá -las sobre um patrimônio histórico e 
promovê -las enfaticamente, essa gestão opõe -se à gestão anterior. Ao autorizar 
e patrocinar as manifestações murais, a gestão sanciona positivamente os grafi-
tes e as tags deixadas ao longo da avenida. Tal posicionamento, ao mesmo passo 
que obteve sanção positiva da população jovem da cidade, provocou polêmica por 
permitir que um patrimônio histórico recebesse as expressões murais.

6. GESTÃO DE JOÃO DORIA JUNIOR (2017)

Embora tenha permanecido pouco tempo como prefeito de São Paulo, João 
Doria Junior participou de diversas polêmicas envolvendo as expressões murais 
e esteve frequentemente na mídia7. Doria, do partido PSDB (Partido da Social 
Democracia Brasileira), assumiu a prefeitura de São Paulo no início de 2017, 
porém após 15 meses ele deixou o cargo para candidatar-se a governador do 
Estado de São Paulo.

Uma das primeiras ações realizadas pelo prefeito foi a instauração do pro-
grama «São Paulo Cidade Linda», um projeto de zeladoria que visa revitalizar 
áreas degradadas da cidade. Exercendo seu papel temático de gestor da cidade, 
Doria posou para fotografias vestido de gari, de guarda de trânsito, de trabalhador 
da construção civil e também de funcionário responsável pela limpeza das super-
fícies da cidade. Com uma pistola spray em mãos, o prefeito deu -se a ver cobrindo 
de cinza expressões murais como as pixações e os tags dos grafiteiros (Fig. 4). 
Ele declarou guerra contra os pixadores e grafiteiros, recobriu de tinta diversas 
expressões murais ao longo da cidade e, em especial, grande parte dos grafites 
da Avenida 23 de Maio que haviam sido patrocinados pela gestão anterior. Doria 

7 Há um levantamento feito por Liana Costa e Nathalia Boanova que indica essa grande visibilidade 
midiática dada a Doria. Ao buscar os usos da expressão «grafite» nas matérias publicadas pela Folha de 
S. Paulo e pelo Estado de São Paulo, viu -se que nos últimos cinco meses da gestão de Haddad haviam 11 
resultados, enquanto que nos sete primeiros meses de sua gestão João Doria Junior já acumulava 141 
resultados. Ou seja, suas ações envolvendo o grafite na cidade de São Paulo tiveram grande repercussão 
midiática, o que justifica sua inclusão na presente pesquisa. O trabalho de Costa e Boanova, intitulado 
«Grafite em São Paulo: (in)visibilidades midiáticas nas gestões de Fernando Haddad e João Dória», 
foi apresentado no XXIII Colóquio do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, em dezembro de 2017 na 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo..
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decretou que teria «tolerância zero» para pixadores, posicionando -se claramente 
como um sujeito que compartilha com um certo grupo social o gosto não pela 
expressão mural, mas sim pela limpeza das superfícies urbanas. Uma de suas 
ações foi a execução de patrulhamento policial intensivo em áreas visadas por 
pixadores e grafiteiros. Os Arcos do Bixiga, por exemplo, foram pintados de cinza, 
tendo seus grafites apagados, e uma viatura policial foi posicionada em frente 
aos Arcos, noite e dia, para impedir novas expressões murais. 

FIGURA 4 – João Doria Jr. recobrindo de cinza expressões murais
Fonte: Fábio Arantes/SECOM -PMSP.

Evidentemente, as ações de Doria também tiveram manifestações contrárias 
por parte de uma parcela da população, como vemos nessa chamada: «A ‘maré 
cinza’ de Doria toma São Paulo e revolta grafiteiros e artistas»; e seus subtítulos 
«Prefeitura apaga grafites da av. 23 de Maio e diz, agora, que fará seleção de novos 
artistas»; «Para especialista, declarar ‘guerra ao picho’ é ‘tiro no pé’ do novo pre-
feito da cidade” (Alessi, 2017). Após a polêmica e após as críticas feitas à visualidade 
da Av. 23 de Maio, que agora estaria «cinza demais» nas palavras de seus delato-
res, Doria propôs uma nova ação, transformando as paredes da via em um grande 
jardim vertical. O prefeito fez da avenida um extenso corredor verde de 6 km de 
extensão, instalando 250 mil mudas de diferentes espécies de plantas (Reis, 2017).

A gestão de João Doria rompeu com as políticas de seu antecessor. Comba-
teu os pixadores, recobriu os muros de cinza e implantou o muro verde em uma 
área central da cidade, conferindo novo cromatismo à plástica da urbe. Essa ação 
impede que grafiteiros e pixadores se expressem sobre as plantas e, assim como 
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os anteriores, singulariza a sua gestão, cujo gosto exclui uma certa camada das 
classes média e baixa que apreciam as inscrições dos grafiteiros e pichadores.

7. ALGUMAS CONCLUSÕES

O que percebemos, ao acompanhar a repercussão desses diferentes modos de 
gerir as expressões murais em São Paulo no período de uma década, é que à 
medida que o grafite vai sendo sancionado positivamente em várias instâncias 
(artística, acadêmica, midiática etc.) e passa a constituir o «bom gosto» do grupo 
social dominante, ele é usado estrategicamente pelos gestores. Gilberto Kassab 
envolveu -se em polêmicas quando apagou um grafite reconhecido pela popula-
ção e teve que se retratar publicamente, bem como Fernando Haddad no início 
de sua gestão. Ao final de sua gestão, Kassab já estava apoiando a inauguração 
de uma grande arte mural, enquanto Haddad ao final de seu mandato promo-
via enfaticamente os grafites em uma avenida central da cidade. Ou seja, esta-
vam estrategicamente sancionando positivamente essas expressões murais que 
agora constituíam parte do «bom gosto» de seus destinatários. João Doria Junior 
também teve que lidar com a repercussão negativa dos apagamentos que coman-
dou, embora tenha resolvido o impasse com outra estratégia: o corredor verde. 
Isso indica que o grupo social que compartilha certos gostos e valores visado por 
Doria é, provavelmente, distinto daquele visado por Haddad e que cada prefeito 
tem consciência dessa diferença.

Também percebemos que o pixo, por outro lado, é combatido mais ou menos 
fortemente por cada gestão, a depender do gosto do grupo social a quem os pre-
feitos visam agradar. Enquanto alguns se calam ou, mais propriamente, não 
fazem nenhuma sanção pública à ação dos pixadores, outros se manifestam enfa-
ticamente contra o pixo, prometendo punições. Quando as expressões murais 
entram ou saem de moda, fazendo ou não parte do juízo de gosto dos sujeitos, a 
gestão da cidade também modifica seus modos de gerir tais expressões murais a 
partir dos conjuntos de ideias, estilos de vida e condutas dos paulistanos.
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