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RESUMO 

A arte urbana é uma das formas mais latentes e acessíveis de produzir e              

consumir cultura no contexto das grandes metrópoles. Por não possuir as           

regras ortodoxas da academia presentes na cultura hegemônica, os grafites e           

lambes-lambes podem ser considerados instrumentos, de certa forma,        

democráticos. Porém, em alguns casos, dependendo do lugar de fala no qual            

o artista se encontra, a sua expressão pode ser menosprezada ou até            

mesmo ocultada. Neste sentido, a pesquisa mostra de que forma a arte            

urbana tem ocupado a cidade de São Paulo desde os anos 70, por meio de               

uma atuação majoritariamente masculina e enfatiza a resistência das         

mulheres artistas urbanas que desde de a virada do século lutam, de forma             

individual ou coletiva, para a garantia da narrativa feminina e feminista           

nesses espaços.  

 
Palavras-chave: Arte urbana; grafite; lambe-lambe; feminismo;      
empoderamento. 
 
 
 
Efímera - arte urbano feminista en Sao Paulo 
 

RESUMEN 

El arte urbano es una de las formas latentes y accesibles para producir y              

consumir cultura en el contexto de las grandes ciudades. Por no tener las             

reglas ortodoxas de la academia presentes en la cultura hegemónica, los           

1 Trabalho de conclusão de curso apresentado como condição para obtenção do título de              
Especialista em Mídia, Informação e Cultura.  
2 Universidade de São Paulo, Centro de Estudos Latino-Americanos Sobre Cultura e            
Comunicação, Escola de Comunicação e Artes. E-mail: kacomk@gmail.com 
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grafitis y los carteles pueden ser considerados instrumentos, de cierta forma,           

democráticos. Sin embargo, en algunos casos, dependiendo del lugar en el           

que se expresa el artista, su arte puede ser menospreciado o incluso borrado.             

En este sentido, la investigación muestra cómo el arte urbano ha ocupado la             

ciudad de San Pablo desde los años 70, por medio de una actividad             

mayoritariamente masculina y enfatiza la resistencia individual o colectiva de          

las mujeres artistas urbanas desde que se produjo el cambio de siglo, con el              

fin de garantizar el desarrollo de la narrativa femenina y feminista en estos             

espacios. 

 

Palabras clave: Arte urbano; grafiti; carteles; feminismo; empoderamiento. 

  

Ephemeral – urban feminist art found in São Paulo city 

ABSTRACT 

The urban art is one of the most latent and accessible ways of producing and               

consuming culture in the context of the large cities. Because there are no             

orthodox academic rules in the hegemonic culture, the graffiti and street           

posters can be considered as somehow democratic instruments. However, in          

some cases, depending on the social context that the artist is in, his/her             

expression may be despised or even hidden. In this sense, the research            

shows in what ways the urban art has taken up space in São Paulo city since                

the 70’s, by a major masculine performance and it emphasizes the resistance            

of urban artist women, who since the changing of the century, fight,            

individually or collectively, for the guarantee of the feminine and feminist           

narrative in these spaces. 

  

Keywords: urban art; graffiti, street poster; feminism; empowerment. 
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Introdução 

A Arte está intimamente ligada ao seu tempo, demonstra os          

sentimentos e ideais de uma sociedade e busca, ao seu modo, uma forma de              

compreensão e expressão de valores por meio da plasticidade estética. A           

partir da década de 70 e principalmente no contexto urbano, a cidade            

torna-se amiúde um suporte para os artistas que estão às margens das            

galerias convencionais. O espaço urbano, público e acessível, se faz também           

um local de produção artística.  

No histórico da cidade de São Paulo é possível constatar que desde a             

década de 70 as ruas são ocupadas por meio da arte urbana. A princípio há               

uma propensão dos artistas de ateliê de saírem dos espaços fechados para            

ganhar os espaços públicos e, em seguida, através da influência da cultura            

hip-hop americana, acontece a explosão do grafite nas periferias e a           3

ocupação do centro com forma de resistência. No entanto, em cada um dos             

movimentos, é possível perceber o quanto foi e ainda é majoritária a            

presença masculina neste meio. Há pouco espaço para o trabalho das           

mulheres, seja por meio dos registros em literatura sobre o assunto ou de             

iniciativas eficazes de fomento à expressão artística feminina. Nesse sentido,          

esta pesquisa visa contribuir para o fortalecimento das mulheres que são           

produtoras de arte urbana, enfatizando que, apesar de não haver muitos           

registros, desde os anos 80 há mulheres ocupando as ruas com arte e que              

estas ocupações, no geral, possuem características diferentes das        

masculinas. Elas refletem um discurso político e narram algumas implicações          

de ser mulher em uma sociedade violenta e patriarcal.  

Para tanto, a pesquisa é baseada no estudo bibliográfico sobre as           

origens da arte urbana e seu histórico na cidade de São Paulo, na             

contabilização da recorrência de nomes femininos e masculinos nos livros          

3 Conglomerado de elementos culturais urbanos surgidos a partir da década de 1970 nos              
Estados Unidos, na cidade de Nova Iorque, em bairros centrais de comunidades jamaicanas,             
latinas e afro-americanas, como o Bronx. Envolve elementos das artes visuais (grafite),            
música (DJing), da literatura (rap) e dança (break dance). (POATO, 2006) 
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sobre o assunto, na participação das mulheres em ações coletivas de           

ressignificação do espaço urbano com a arte do grafite. Além de pesquisa de             

campo com artistas que estão com produção na atualidade, entrevistas,          

registro e análise de imagens dos seus trabalhos. A intenção é dar            

visibilidade às produções femininas apontando, principalmente, o seu caráter         

feminista, visto que discursar nas ruas - território violento e machista, já é, a              

priori, uma atitude de empoderamento perante a sociedade. Ademais, o          

objetivo é destacar narrativas que questionam os padrões patriarcais tão          

arraigados no convívio social a fim de robustecer a causa, fomentar a            

produção e tornar a arte urbana concebida por mulheres menos efêmeras.  
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1- A arte urbana em São Paulo 

O termo arte urbana, é uma adaptação do inglês, street art, que            

significa arte de rua. Ela é uma das vertentes da arte pública, que             

caracteriza-se como todos os tipos de manifestações artísticas encontradas         

nos meios urbanos e que interagem de forma democrática e acessível com a             

população - pinturas, intervenções, instalações, espetáculos e a arquitetura,         

enquanto arte, são desdobramentos deste tipo de expressão. Para Vera          

Pallamin (2000), a arte urbana é uma prática social: 

(...) permitem a apreensão de relações e modos diferenciados de          
apropriação do espaço urbano, envolvendo em seus propósitos estéticos o          
trato com significados sociais que as rodeiam, seus modos de tematização           
cultural e política. Perpassar a topologia simbólica da arte urbana é adentrar            
a cidade a partir de planos do imaginário de seus habitantes,           
incorporando-os, por princípio, à compreensão da sua materialidade.        
(PALLAMIN, 2000, p. 23)  

No contexto das grandes cidades, as linguagens artísticas mais         

latentes são as que envolvem a intervenção com arte urbana, tendo como            

principal expoente a pintura grafite e, na sequência, suas variadas vertentes,           

como o estêncil , os cartazes lambe-lambe e os stickers . Em acordo com o             4 5 6

que afirma Pallamin, Celso Gitahy (1999) considera a arte urbana é realizada            

por um sujeito histórico dentro de um contexto histórico-social e econômico.           

Ele explica que, conceitualmente, o grafite possui natureza subversiva pois          

apropria-se do espaço urbano a fim de imprimir a interferência humana na            

arquitetura das metrópoles em espaços abertos e acessíveis. Pode ser usado           

como forma de denúncia e motiva discussões sobre valores sociais, políticos           

e econômicos com humor e ironia. É espontâneo, efêmero e está a            

disposição para expressão ou contemplação gratuitamente, democratizando       

e desburocratizando o contato com a arte.  (GITAHY, 1999) 

4 Técnica de grafite que recorta a imagem em negativo em folha de papel ou PVC, também é                  
chamado de máscara. Colada contra a parede, a figura vazada serve como molde ao receber               
um jato de tinta. (POATO, 2006) 
5 Cartaz de baixo custo e fácil fixação no espaço urbano. A colagem é feita em paredes e                  
postes com cola à base de farinha e água. A linguagem tem influência da propaganda               
popular e é uma vertente da cultura do grafite.  
6 Termo em inglês que significa adesivo. É uma arte feita em papel autocolante que pode ser                 
compartilhada facilmente na cidade, em postes e placas, por exemplo. 
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As primeiras incidências do grafite como manifestação ideológica tal         

como vemos nos dias atuais iniciaram, na França, em maio de 1968, em um              

movimento que envolvia estudantes, operários e intelectuais franceses que         

foram às ruas munidos de tinta spray e cartazes para contestar sobre o             

governo, sociedade capitalista e estrutura universitária, em frente às         

universidades de Sorbonne, Nanterre e Belas Artes.  

Em São Paulo o processo de apropriação do espaço urbano com a            

arte de rua ocorreu em meados dos anos 70 e teve como parte de sua               

inspiração o movimento pop art - que popularizou o acesso à arte a partir da               7

apropriação e repetição de figuras da cultura de massa, uso de signos e             

símbolos do imaginário popular. O artista plástico Alex Vallauri (1949-1987) é           

um dos precursores do grafite na capital paulista e apesar de ser filho de              

italianos, nascido na Eritreia e ter vivido em Buenos Aires, é considerado um             

dos nomes mais importantes do grafite nacional. O artista, na marginalidade,           

ganhou visibilidade pelas imagens bem humoradas inspiradas em figuras do          

mundo dos quadrinhos que estampou nos muros da cidade. 

Em artigo no livro O Graffiti na cidade de São Paulo e sua vertente no               

Brasil (2006), Gitahy afirma que Vallauri propunha um diálogo com as           

pichações que existiam naquela época e com o que já era encontrado no             

mundo da comunicação gráfica:  

Seus graffitis tinham muito de carimbo de publicidade, coisas de          
iconografia de massas, que já estão no inconsciente coletivo. Sua          
intenção era apresentar imagens simplificadas para obter       
identificação imediata das pessoas. Além dos carimbos, Alex        
também se apropriava de imagens do universo de história em          
quadrinhos e da história da arte. (GITAHY, in POATO, 2006, p. 50). 

 

7 Movimento artístico que surgiu na Inglaterra no final dos anos 50 e que se tornou popular                 
no EUA a partir dos anos 60. Era inspirado na cultura popular de massa e transformava                
temas do cotidiano em obras, refletindo de maneira criativa e ácida os traços e contornos da                
sociedade de consumo. Tem como principais referências os artistas Andy Warhol e Roy             
Lichtenstein. (ARGAN, 1992) 
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Em 1981, Vallauri é convidado para apresentar uma exposição na          

Pinacoteca do Estado. A mostra foi chamada de “Interferência Urbana -           

graffitis de Alex Vallauri em sua exposição “Muros de São Paulo”, e mostrava             

a documentação dos trabalhos realizados nos últimos três anos. Este foi o            

ponto chave para que se iniciasse o processo de valorização do grafite como             

arte.  Gitahy afirma: 

Dentre as diversas imagens que Alex apresentou, a bota preta de           
salto agulha, sem dúvida, foi uma das mais emblemáticas, que          
pouco a pouco foi se incorporando com a luva que apontava, do            
sutiã pontilhado, e dos óculos escuros à rainha do frango assado,           
graffiti de uma mulher com a cabeça de perfil, dorso frontal e perfis             
de pernas com botas de salto agulha, que eram completadas à mão            
livre, Alex teve uma carreira ao mesmo tempo curta e extremamente           
produtiva. (GITAHY in POATO, 2006, p. 50) 

Figura 1 - A Gata do Soutien de Bolinhas Correu ao Telefone (grafite). Alex Vallauri,1983. 

  

Na mesma época em que Vallauri desponta no universo urbano outros           

artistas de São Paulo passam a também utilizar a cidade como suporte.            

Carlos Matuck e Waldemar Zaidler foram os primeiros a se juntarem ao            

pioneiro. Com base de formação artística e já desenvolvendo trabalhos          

pessoais em seus ateliês, os três consolidam uma produção utilizando,          
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principalmente, a técnica do estêncil combinada com o estilo a mão livre .            8

Matuck e Zaidler se aprofundam no estilo e aprimoram o uso das máscaras,             

tornando suas produções inconfundíveis. O trabalho nas ruas ganha         

notoriedade e logo passam a também participarem de exposições em          

galerias de arte no Rio de Janeiro e da XVIII Bienal Internacional de Arte de               

São Paulo.  

Nos anos 80, em paralelo ao que vinha acontecendo no cenário           

paulistano, surge com força o movimento hip-hop nos EUA. Jovens          

periféricos, em sua maioria imigrantes e negros, em um movimento de           

contracultura passam a grafar em locais públicos uma espécie de assinatura           

com algum tipo de referência ao bairro em que vivem - as chamadas tags.              

Ato geralmente praticado por jovens marginalizados buscam sair da         

invisibilidade social. Aos poucos, o que era apenas uma marcação caligráfica           

passa a ganhar a incorporação de elementos gráficos mais elaborados, cores           

e se torna mais expressivo e figurativo. Neste contexto, os grafiteiros Keith            

Haring e Jean-Michel Basquiat ganham notoriedade e tornam-se        9 10

referências para experimentos com grafite produzidos para as massas nas          

grandes cidades do mundo.  

No Brasil o movimento leva outros artistas às ruas, entre eles Maurício            

Villaça, John Howard, Ozéas Duarte, Vado do Cachimbo, Celso Gitahy, entre           

outros. Nesta época a maior parte dos artistas se conhecem e trabalham de             

8 Técnica de desenho e pintura com spray sem uso de moldes. O traço é livre e improvisado.                  
Estilo muito usado na cultura hip-hop. (GITAHY, 1999)  
9 Keith Haring (1958-1990) foi um artista gráfico e ativista social norte-americano.            
Considerado um ícone da cultura underground de Nova York da década de 80 ele ganhou               
notoriedade pelos desenhos em giz que produzia nas paredes escuras nas estações de             
metrô. Nos últimos anos de sua vida usou sua arte para gerar ativismo e consciência sobre a                 
AIDS, doença que o fez morrer aos 31 anos. Fundação Keith Haring. Disponível em:              
<http://www.haring.com/> Acesso em: 18 abr. 2017. 
10 Jean-Michel Basquiat (1960-1988) ganhou popularidade primeiro como um grafiteiro na           
cidade onde nasceu e depois como neo-expressionista. Passou a ser reconhecido            
mundialmente por sua colaboração com artista da pop art Andy Warhol (1928-1987) em                         
meados dos anos 80 e, partir desta amizade, Basquiat ganha notoriedade e sua arte                      
complexidade. Suas pinturas servem como referência para vários artistas e costumam atingir            
preços altos em leilões de arte. Jean-Michel Basquiat. Disponível em:          
<http://http://basquiat.com/> Acesso em: 18 abr. 2017. 
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forma bastante cooperativa. Coletivos passam também a se apropriar das          

ruas, com destaque o Grupo TupiNãoDá, formado por artistas da Vila           

Madalena, que já desenvolvia diversas intervenções em São Paulo, passam          

a também compor a cena do grafite em São Paulo. Sobre o grupo, Gitahy              

afirma que: 

O formidável grupo TupiNãoDá, sem dúvida o primeiro coletivo de          
graffiti em São Paulo, Zécarratu, Jaime Prades e Carlos Delfino,          
principal núcleo do grupo passando pelo mesmo vários artistas:         
Milton Sogabi, Eduardo Duarte, César Teixeira, Rui Amaral, Alberto         
Lima, Ciro Cozzolino, Claudia Reis, entre outros. Também        
trouxeram grande contribuição para consolidar o graffiti como        
linguagem de arte no Brasil, pois, de forma inusitada e criativa,           
produziram quase que a exaustão, grafitando muros, postes,        
viadutos, casas em demolição e praticamente tudo que viam pela          
frente, sempre obtendo perfeita integração e harmonia entre os         
trabalhos de cada um deles. (GITAHY in POATO, 2006, p. 56) 

 

Eles foram responsáveis pela primeira ocupação, ainda no final dos          

anos 70, do famigerado Beco do Batman - conjunto de vielas na Vila             11

Madalena que ficou conhecida por abrigar a céu aberto centenas de grafites            

que são renovados constantemente. Hoje o beco faz parte do circuito turístico            

cultural da cidade.  

Figura 2 - Primeiro grafite pintado todo à mão – Rui Amaral, 1982 

11 Possui este nome porque foi encontrado, no início da década de 80, um desenho do                
Batman em uma das paredes da viela. O fato atraiu muitos estudantes de pintura para o                
local. 
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Outro grupo que teve bastante destaque neste cenário foi o 3nós3,           

formado por Hudinilson Júnior, Mário Ramiro e Rafael França. Além de           

escrever frases pela cidade eles faziam grandes "interversões" - termo          

utilizado pelo grupo para dizer que a intenção era "oferecer à cidade uma             

nova versão do espaço urbano". Em uma ocasião, vedaram as portas das            

principais de galerias de artes de São Paulo e deixaram um bilhete escrito             

com a seguinte frase: "O que está dentro fica, o que está fora se expande"               

(GITAHY, 1999, p. 52), relacionando à crescente evolução da arte urbana           

comparada às artes feitas para as galerias.  

O crítico de arte e repórter fotográfico Enio Massei, que esteve no            
Brasil em 1989, ficou impressionado com a qualidade de nossos          
graffiti. São palavras de Massei: "São Paulo tem o privilégio de ser a             
única cidade do mundo a ter um grupo de artistas trabalhando dentro            
de uma coerência lingüística com homogeneidade que não se         
encontra nem mesmo em Nova York. Conheço todas as capitais do           
mundo e posso garantir que São Paulo é o centro do graffiti            
ocidental. (GITAHY, 1999, p. 55) 

Gitahy destaca que, quanto ao estilo e técnica, a produção de grafite            

desenvolvida no Brasil pode ser enquadrada em três grandes categorias: o           

estilo das máscaras - escola vallauriana, que tem como principal referência           

Alex Vallauri; o estilo americano ligado ao movimento hip-hop; e o estilo a             

mão livre escola Keith Haring. Esse último estilo é bem recorrente nas            

produções do TupiNãoDá, “que realmente levou o graffiti às últimas          

conseqüências em termos de experimentos." (GITAHY, 1999, p. 71) 

No início dos anos 90 uma nova onda de grafiteiros surge no contexto             

nacional. Em sua maioria não faziam parte do circuito das artes da cidade e              

surgem das periferias. Eles são influenciados pelo estilo americano, ligado à           

cultura hip-hop. A partir de experimentos, melhoram a técnica para o uso do             

spray, fazem adaptações nos bicos e conseguem traços mais finos.          

Desenvolvem uma linguagem própria de fazer tags, passam a criar tipologias           

coloridas e difundem a cultura das periferias para todos os cantos da cidade.             
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Boa parte dos representantes desta época continuam atuando até hoje no           

cenário brasileiro e, inclusive, no internacional.  

Os primeiros grafiteiros atuavam principalmente no centro da cidade,         
local onde um número maior de pessoas pudessem visualizar suas          
intervenções. Letras magistralmente desenhadas. como os      
wildstyle de Binho, os desenhos livres dialogando com as letras de           
Tinho, as peculiaridades dos desenhos e letras fora do padrão de           
Vitché, os personagens amarelos e os bombs dos Gêmeos tomam          
de assalto o centro da cidade. (MEDEIROS, 2013 apud LEITE, 2013,           
p. 41)  

Inseridos em coletivos ou trabalhando individualmente, esses grafites        

logo ganharam bastante visibilidade no cenário paulistano, eles expunham as          

carências de seus bairros periféricos e mostravam a potência de suas           

criações. Utilizando conceitos da academia, alguns utilizam a arte como          

forma de protesto no território urbano que é essencialmente capitalizado.          

Quebram as fronteiras pré hierarquizadas sobre o que é público e privado e,             

principalmente, mostram a potência do grafite não só como uma expressão           

cultural marginal, mas como o principal produto da arte urbana.  

Ao falarmos sobre cultura urbana estamos afirmando uma criação         
coletiva de ideias, de valores e obras diferenciadas para formações          
sociais distintas e como elas se realizam por meio da linguagem, das            
relações econômicas, dos territórios, dos espaços e do tempo. É na           
dimensão da cultura que se dá a diferenciação dos grupos sociais,           
afirmando suas identidades e suas legitimações. As relações entre         
os diferentes grupos são ásperas e o sentido de pertencimento          
aparece muitas vezes como defesa e resistência. (MEDEIROS,        
2013 apud LEITE, 2013, p. 49) 

Figura 3 - grafites feitos pelos artistas Minhau, Crânio e Chivitz no bairro Parque Edu Chaves, 2013  
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Desta forma, o grafite como forma de contestação social ou livre           

expressão, apesar de ter ganhado as ruas com mais força com a influência             

da cultura hip-hop, linguagem latente nas periferias e que surge, na maioria            

das vezes, de forma autodidata nas ruas, também abre portas para artistas            

com formação acadêmica. A diversidade do repertório dos grafiteiros faz          

com que o Brasil se destaque no cenário mundial. Em São Paulo os             

grafiteiros mais conhecidos são Os Gêmeos, Binho Ribeiro, Zezão, Rui          

Amaral, Crânio, Speto, Kobra, Onesto, Tinho, Alex Senna, Nunca, Crânio,          

Victhé, Celso Gitahy, Siss, Tikka, Katia Suzuê, Chivitz, Minhau, Mauro Neri           

(Coletivo Veracidade) Nina Pandolfo, Mag Magrela, entre outros.  

Além do grafite, a presença dos lambe-lambes cresce a cada dia no            

contexto urbano. Com o fácil acesso às tecnologias, o baixo custo de            

produção e reprodução os cartazes se incorporam à cultura da cidade de            

forma acelerada, pois rompem as barreiras de tempo e espaço.  

 

1.1 - O cartaz lambe-lambe 

O cartaz tipo lambe-lambe está dentre as diversas expressões da arte           

urbana e utiliza suportes semelhantes aos do grafite. Além de se valer dos             

recursos da linguagem visual e da linguagem escrita, ele pode ser           

encontrado nos mesmos locais onde estão os grafites. Paredes, postes,          

muros e qualquer superfície pode ser suporte para a arte de um “lambedor”.             

A proposta facilita a experiência da interferência urbana na clandestinidade          

devido à rapidez do processo de intervenção.  

O uso de cartazes é uma prática bem antiga e que reflete a tecnologia,              

a estética e o pensamento de cada época. A linguagem começou a ser             

difundida mais amplamente na época do Renascimento com cartazes feito à           

mão e com a descoberta do processo da litografia , em 1796, o processo de              12

12 Método de impressão que reproduz desenhos feitos diretamente na pedra. (GOMBRICH,            
2008, p. 517)  
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produção possibilitou grandes tiragens. No final do século XIX os cartazes           

começaram a ser produzidos utilizando as linguagens escrita e visual. Em           

1891 a técnica foi difundida por Henri-Toulouse Lautrec (1864-1901), pintor          

pós-impressionista e litógrafo francês, que retratava as noites de boemia em           

Paris do século XIX e fazia cartazes de divulgação dos espetáculos. Nesta            

época os cartazes alcançaram um importante papel na propaganda,         

tornando-se a principal mídia de divulgação das transformações da         

sociedade. (GOMBRICH, 2008) 

A linguagem dos cartazes também foi um elemento central para a           

divulgação da ascensão e queda de ditadores, regimes políticos, entre outros           

fatos que marcaram a história mundial. Durante a Revolução Russa (1917),           

no início do século XX, o recurso foi bastante utilizado para consolidar a             

política e valores socialistas. Em 1968, na França, os lambe-lambes foram           

utilizados para criticar à situação política, a repressão policial e social da            

época, a fim de incitar a participação dos cidadãos para transformar a            

sociedade. O Partido Comunista atribuía grande importância ao trabalho de          

agitação e propaganda por meio de cartazes. Artistas renomados estavam          

engajados na construção de um ideal socialista. O autor italiano Giulio Carlo            

Argan (1992) explica que devido à grande identificação com o pensamento           

revolucionário foi crescente o engajamento dos artistas na produção dos          

cartazes. A intenção era a de usar a arte para transformar a sociedade. Os              

Nazistas também utilizaram este meio para difundirem questões ideológicas. 

Figura 4 - Cartaz francês de 1968 - tradução: A luta continua 
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No Brasil, durante a ditadura militar (1964 - 1985), os lambe-lambes           

foram muito utilizados, tanto por parte do governo como pelos movimentos de            

resistência. Enquanto os militares utilizavam os cartazes para caçar os          

“subversivos” e para exaltar o nacionalismo, a sociedade civil espalhava          

cartazes com fotografias dos mortos e desaparecidos pelo militarismo e          

faziam referência à liberdade de expressão, a anistia aos presos e           

perseguidos políticos.  

    Figura 5 - Cartaz Russo de 1920 - tradução:                    Figura 6 - Cartaz brasileiro do período 
"Devemos trabalhar, mas com o rifle por perto"                                       da ditadura militar  

 

Na atualidade, os lambe-lambes também são utilizados com objetivos         

que vão da simples transmissão de ideias, pensamentos ou divulgação de           

artes, até a protestos mais elaborados através de imagens e textos. A            

confecção deles pode englobar técnicas da computação gráfica, técnicas de          

impressão por matriz como xilogravura , litografia, serigrafia e pinturas a          13 14

13 Técnica de impressão criada em meados do século XV que utiliza uma placa de madeira                
esculpida como matriz para cópias idênticas em papel ou tecido. O processo se dá a partir da                 
aplicação de tinta sobre as partes em alto relevo. (GOMBRICH, 2009, p. 281)  
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mão livre com tintas e spray, a partir da técnica do estêncil. A imagens              

podem variar de tamanho e a colagem pode ser feita com cola branca             

comum ou com a receita caseira à base de farinha e água. 

Em 2010, no texto de apresentação da intervenção artística         

Lambe-lambe, do Coletivo Água Branca, ocorrida no Parque da Água Branca,           

o artista visual Hélio Schonmann, definiu a linguagem como:  

O lambe-lambe é uma imagem essencialmente nômade. Daí sua         
grande versatilidade e desenvoltura com que transita entre espaço         
público e privado - característica que o coloca em posição singular e            
privilegiada, sem contexto da reflexão artística contemporânea (...).        
O lambe-lambe vem se tornando, cada vez mais, um campo fértil à            
experimentação gráfica, abarcando xilogravura, stencil, desenho,      
fotografia, tipografia e imagem digital. O laboratório dessa        
experimentação pode ser pensado como uma continuidade entre        
ateliê - ou computador - e cidade. Nisso ele se diferencia daquelas            
manifestações de arte de rua cuja elaboração se dá,         
exclusivamente, no corpo a corpo físico com a metrópole. O          
processo de elaboração do lambe-lambe tem uma outra natureza,         
inclusive porque ele é concebido para um campo pré-determinado e          
restrito - a folha de papel. (SCHONMANN, 2010 apud LEITE, 2013,           
p. 145) 

 

Em São Paulo é cada vez mais recorrente encontrarmos nas ruas           

grandes lambe-lambes com a imagem do ex-jogador de futebol Pelé beijando           

personalidades como o cantor David Bowie, o pintor Salvador Dali, e a Mona             

Lisa, do pintor Leonardo Da Vinci, além de frases do tipo: “Mais amor por              

favor”, “Existe amor em SP”, “Coisas boas acontecem aqui”, etc. A série de             

colagens do “Pelé beijoqueiro” é produzida pelo artista plástico paulista Luís           

Bueno. Para ele, suas imagens promovem o encontro da cultura brasileira           

com a de outros lugares do mundo, além de um estranhamento proposital .            15

14 Técnica de impressão criada no início do século XIX que utiliza tela feita de tecido de seda,                  
náilon ou rede metálica, sobre uma base que pode ser de papel, tecido, metal, etc. A tela                 
filtra a tinta sobre partes permeáveis e impermeáveis imprimindo o desenho. SERIGRAFIA . In:                
ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2017.                         
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3839/serigrafia>. Acesso em: 26           
de Abr. 2017. Verbete da Enciclopédia. 
15 SETO, Guilherme. Artista espalha imagens de 'Pelé beijoqueiro' com Bowie, Dalí, C3PO:                         
Pelé beijoqueiro. 2016. Disponível em:         
<http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2016/02/1737080-artista-espalha-imagens-de-pele-b
eijoqueiro-com-bowie-dali-c3po.shtml>. Acesso em: 10 maio 2017. 
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Já os cartazes com as frases são produzidos pela gráfica Fidalga, que é a              

única da cidade que faz imagens impressas que podem chegar a um metro             

de comprimento, pois utilizam uma máquina tipográfica que é uma relíquia           

alemã de 1929 da marca JohannesBerg. Após quase ter fechado devido à            

uma grande crise em 2007, a gráfica passou a trabalhar com a produção de              

pequenas poesias e mensagens. Hoje em dia ela também possui produção           

própria, com as criações de Petrus Vieira, que herdou a máquina de seu avô,              

e também atende sob encomenda pessoas interessadas em criar cartazes          

autorais . 16

Figura 7 - Lambe-lambes do artista Luís Bueno e da Galeria Fidalga em São Paulo, 2017 

Tendo em vista tudo o que foi apresentado neste capítulo, podemos           

perceber que a arte urbana brasileira, com destaque especial à desenvolvida           

na grande São Paulo, é uma das mais reconhecidas no cenário mundial            

desde o início dos anos 90. Grafiteiros daqui viajam a convite de importantes             

museus, galerias e Bienais de Artes para mostrar traços da cultura brasileira            

por meio da arte. Mas, por onde andam as mulheres neste meio?  

16 TAMAMAR, Gisele (Ed.). Saiba quem é a gráfica por trás da moda do lambe-lambe               
'Mais amor por favor' em SP: Gráfica quase fechou por causa da Lei Cidade Limpa, mas                
soube se reinventar. 2015. Disponível em:      
<http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,saibaquemeagraficaportrasdamodadolambelam
bemaisamorporfavoremsp,5619,0.htm>. Acesso em: 29 mar. 2015. 
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2. Mulheres na arte urbana: onde estão? 

No breve histórico da arte urbana contido neste artigo podemos          

perceber o quanto é majoritária a presença masculina na arte de rua. Esta             

constatação é baseada na comparação da recorrência de nomes masculinos          

e femininos em três livros sobre grafite escritos entre os anos de 1999 e 2013               

e nas ações coletivas de intervenção artística na Avenida Cruzeiro do Sul, em             

2011 e na 23 de maio que ocorreu em 2014.  

O primeiro livro analisado é "O que é Grafite?" que foi escrito por             

Celso Gitahy, grafiteiro da geração dos anos 90 e que hoje divide seu tempo              

entre pintar e escrever. O segundo, "O Graffiti na Cidade de São Paulo e sua               

vertente no Brasil: estética e estilos, organizado por Sérgio Poato e publicado            

pelo Núcleo e Laboratório Interdisciplinar do Imaginário e Memória (NIME -           

LABI), órgão do Instituto de Psicologia (IP) da Universidade de São Paulo,            

que reúne uma série de artigos escritos por pessoas com diferentes ligações            

com a arte de rua. No livro é possível entender um pouco como a arte urbana                

chega ao Brasil e de qual forma ela segue se espalhando por toda parte da               

Cidade. O terceiro, “Graffiti em SP: Tendências Contemporâneas” é uma          

publicação que faz parte da Coleção Tramas Urbanas, organizada por          

Antonio Eleilson Leite, que coordena o Programa de Cultura da ONG Ação            

Educativa - que realiza atividades culturais e de formação com ênfase na            

cultura da periferia no centro. O livro é composto por diversos textos que             

traçam o panorama histórico da arte de rua. Ele dá destaque ao dia do grafite               

na Ação Educativa - 27 de março - que trata-se de uma homenagem ao              

pioneiro Alex Vallauri, além disso, discorre sobre a emergência de coletivos,           

a presença feminina e a afirmação de um grafite negro. 

Nos dois primeiros livros, Gitahy é o responsável pelo panorama          

histórico e elenca os importantes nomes da geração de pioneiros do grafite            

que despontaram na segunda metade da década de 70 até final dos 80, e              

dos que estavam na cena até o início dos anos 2000. Analisando os livros,              

podemos perceber que a presença da mulher na literatura deste assunto           

 18 



 

ainda é mínima. Em “O que é Graffite?”, dentre os 59 grafiteiros brasileiros             

destacados, apenas nove são mulheres, sendo elas a dupla Marcia Mayumi           

Chicaoka e Carmem Akemi Fukunari, que tiveram bastante atuação nos anos           

80 pintando personagens de histórias em quadrinho; Carolina Li, que foi           

aluna da dupla e posteriormente se uniram para formar o grupo A Trinca;             

Nina Pandolfo - o autor destaca que, à época, ela era namorada de um dos               

grafiteiros da dupla Os Gêmeos e que a partir da observação deles passou a              

grafitar; Claudia Reis, que foi integrante do grupo Tupinãodá; Mona, que foi            

aluna de Ozéas Duarte e chegou a ser uma das ganhadoras II Mostra             

Paulista de Graffiti; Vivian Borgui e Débora Boier, que foram alunas de Celso             

Gitahy em oficinas de estêncil e Ana Letícia, que obteve o terceiro lugar no              

Primeiro Concurso de Grafite de Guarulhos.  

Em "O Graffiti na Cidade de São Paulo e sua vertente no Brasil:             

estética e estilos”, receberam algum tipo de destaque 80 homens, enquanto           

somente dez mulheres tiveram seus nomes publicados. Em texto que trata           

sobre o histórico do grafite, novamente, Cláudia Reis e a dupla Marcia            

Mayumi Chicaoka e Carmem Akemi Fukunari, Mona, Vivian Borghi são          

citadas brevemente. Surge também um parágrafo sobre Bete Nóbrega, que          

fala sobre a sua produção com a técnica de estêncil e lambe-lambe na qual              

explora a figura de diferentes animais com ricas texturas. No entanto, as            

artes das grafiteiras Zeila, Waleska, Jana Joana e Guid, apenas surgem na            

publicação sem contextualização em meio à outras tantas imagens.  

O terceiro livro, organizado por Eleilson Leite, aponta um novo olhar           

para a presença das mulheres no grafite. Entre os 91 grafiteiros citados, 40             

são mulheres. A publicação mostra brevemente a ascensão delas no meio da            

arte urbana, a propensão em se organizarem em coletivos e redes com            

recorte de gênero como forma de empoderamento e dá nome a um capítulo             

de “Feminino no Graffiti”. O capítulo abre espaço de fala em primeira pessoa,             

à artistas como Katia Suzuê, Mag Magrela, Amanda Pankill, Bete Nóbrega,           

Tikka e coletivo feminino Abayomi. Em histórico sobre as edições das           

comemorações do Dia do Grafite na sede do Ação Educativa, Eleilson e            
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Carolina Moares fazem análises frequentes sobre a atuação das mulheres          

como curadoras e artistas das exposições e mostra que, no que diz respeito             

à representatividade histórica, as mulheres ainda estão em desvantagem         

comparadas ao legado registrado dos homens. Eles destacam que nas dez           

edições da mostra comemorativa, ocorridas entre 2004 e 2013, 223 artistas           

apresentaram seus trabalhos, destes apenas 48 são mulheres. (LEITE and          

MORAES apud LEITE, 2013, p.108) 

 Nas ações coletivas de intervenção artística a presença feminina         

também é bem inferior à masculina. Na Avenida Cruzeiro do Sul, zona norte             

da capital, por exemplo, na qual foram pintadas as colunas de suspensão dos             

trilhos do metrô e que resultaram em 66 painéis de grafite, formando o Museu              

Aberto de Arte de Rua - MAAU , 58 grafiteiros foram convidados e apenas             17

cinco artistas eram mulheres. Sendo elas: Katia Suzuê, Amanda Pankill,          

Tikka, Minhau e Ana K. Brizzi.  

Com relação às intervenções artísticas da Avenida 23 de Maio , que           18

ocorreu em 2014 e preencheu com grafite uma extensão de mais de cinco             

quilômetros do corredor que liga a zona norte à zona sul - desde a região               

central, na altura da Praça da Sé, até a altura do Parque Ibirapuera, na Vila               

Mariana - é possível perceber que entre os mais de 200 artistas, apenas 16              

são mulheres. Sendo elas: Amanda Pankill, Anne Galante, Erica Mizú, Ju           

Violeta, Lady Guedes, Mag Magrela, Mari Pavanelli, Marina Zumi, Minhau,          

Santa Mônica, Shalak Attack, Siss, Katia Suzue, Thais Ueda, Tikka Meszaros           

e Barbara Goy.  

17 O Museu Aberto de Arte Urbana foi criado em setembro de 2011 após os grafiteiros Binho                 
Ribeiro e Chivitz serem levados para a prisão por grafitar as pilastras que viriam abrigar os                
painéis de grafite. O fato fez com que os artistas apresentassem um projeto junto à               
Secretaria do Estado da Cultura. Após a aprovação, foi criada uma parceria entre o Metrô, a                
Secretaria do Estado da Cultura para a compra de tintas. A intervenção artística revitalizou o               
trecho entre as estações Portuguesa-Tietê e Santana. Foram convidados 58 grafiteiros e três             
coletivos, com a curadoria de Binho e Chivitz. 
18 Criado em 2015, o corredor de grafite da Avenida 23 de maio foi até início de 2017 o maior                    
mural de grafite a céu aberto da América Latina. Com 15 mil metros quadrados em 70 muros                 
as obras reuniram os trabalhos de 200 artistas. A intervenção teve o apoio da Prefeitura de                
São Paulo para o custeio das tintas e a curadoria foi feita por um grupo de artistas. Em                  
janeiro de 2017, por determinação do Prefeito de São Paulo, João Doria Jr, os trabalhos de                
todo o corredor foram apagados.   
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Figura  8 - Mural colaborativo das grafiteiras Santa Mônica, Suzue, Mari Pavanelli, Tikka Meszaros, Kot, 
Anne Galante e Lady Guedes, na Avenida 23 de maio, São Paulo, 2015 

 

Figura 9 - Mural da artista Mag Magrela, Avenida 23 de maio, São Paulo, 2015. 

No entanto, apesar de quase não possuírem destaque em literaturas          

específicas sobre arte urbana e conquistarem pouco espaço nas ações          

coletivas de intervenção pela cidade, é possível constatar que há mulheres           

na cena do grafite desde a década de 80. Claudia Reis e o grupo A Trinca,                

formado por Carmem, Marcia e Carolina Li são exemplos disso. Nos anos 90,             

A Trinca e espalhou muitas imagens de personagens de história em           

quadrinhos por São Paulo. O mais emblemático da carreira delas foi o grafite             

do vilão Coringa, do filme Batman. A imagem feita com a técnica do estêncil              

ganhou várias versões e conquistou destaque em matéria no Jornal da Tarde            

à época.  
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Figura 10 - reportagem sobre o trabalho da Trinca em edição do Jornal da Tarde nos anos 90.  

Sobre este desequilíbrio de gênero no campo dos registros históricos          

da arte urbana, Leite e Moraes complementam: 

Na obra Estética Marginal, publicada em 2012 pela Editora Zupi, [...],           
são listados 25 nomes fundamentais do graffiti dos anos 1970 e           
1980. Dentre todos há somente duas mulheres. Não por acaso as           
duas atuam juntas, sendo, portanto, o único nome feminino entre os           
25 selecionados. A heroica dupla atende pelo nome de Marcia &           
Carmem (Marcia Mayumi Chicaoka e Carmem Akemi Fukunari).        
Mulheres brancas de classe média que entraram no mundo do          
graffiti pelas mãos de Maurício Villaça, ícone do graffiti oitentista.          
Destemidas, as duas fizeram história nas ruas paulistanas, porém         
não deixaram seguidoras. Nem mesmo elas se dedicam mais à arte           
de rua. Ambas trabalham desde há muito tempo com design gráfico           
em editoras. (LEITE and MORAES apud LEITE, 2013, p. 108) 

Neste contexto majoritariamente masculino, é a partir da virada do          

século que as mulheres passam a ser notadas no território urbano e o grafite              

feminino cresce por todas as partes da cidade. A primeira que ganhou            

notoriedade em São Paulo foi a Nina Pandolfo, que com apenas 15 anos já              

pintava pelas ruas do Cambuci na década de 90. Nessa época também            

começam a ganhar as ruas Ana Clara Marques (1998), Crika (2001), PanKill            

(2002), Tikka (2002), Yá! (2003), Kátia Suzuê (2005), Mag Magrela (2007),           

Siss (2010), entre outras. No entanto, Leite (2013) destaca que: 
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Olhar somente o destaque individual de certas artistas pode diminuir          
a verdadeira força das mulheres grafiteiras, que são as ações          
coletivas. Talvez pelo fato de ser ainda um grupo restrito e por            
sofrerem preconceitos de todo tipo, há uma inclinação natural das          
meninas para se juntarem. (LEITE and MORAES apud LEITE, 2013,          
p. 07) 

Assim, como forma de fortalecimento de uma identidade feminina na          

arte urbana, é neste período que garotas de diferentes pontos da cidade            

passaram a se encontrar, como aponta Nenê Surreal, que nos anos 80            

também já estava envolvida no movimento hip-hop e deixava suas marcas           

nas paredes do extremo sul da cidade de São Paulo: 

No começo foi bem difícil, eu pintava só com homens. Eram pouco            
as referências femininas e quando tinha elas estavam muito longe. A           
gente não se encontrava. Aí, depois de alguns anos, eu consegui           
encontrar outras mulheres e eu me senti fortalecida para continuar          
pintando. Mas ainda hj, pra mulher que tá começando, ela ainda é            
questionada. O que ela vai fazer? O porquê? Saca? Parece que a            
rua tem um curador, mas só para mulher.  (SURREAL, 2017)  19

Por se sentirem desconfortáveis e menosprezadas pelos rapazes, boa         

parte das garotas optaram por começar a sair para pintar em grupos de             

mulheres. Ana Clara Marques foi um grafiteira que iniciou em Santo André            

nos anos 90 e é um nome fundamental para a afirmação feminina no meio.              

Ela diz que era recorrente escutar dos homens a seguinte frase como            

justificativa para a pouca participação feminina nas ruas: “O muro está aí, a             

rua é pública: não pinta porque não quer”. E foi a partir destas situações que               

ela começou a encontrar na internet outras garotas com o mesmo problema.            

“Quando nós mulheres nos vemos sozinhas na multidão pensamos em          

encontrar nossos pares, outras mulheres para comprovar que aquilo que          

você percebe não é fruto da sua imaginação”, enfatiza Ana.  20

19 Relato retirado da entrevista concedida ao Coletivo ParÀbrisa. AONDE é o Rolê? 35 –               
Nenê Surreal - “Mulher. Negra. Mãe. Avó”. Produção de Coletivo Parabrisa. Realização de             
Coletivo Parabrisa. Roteiro: Coletivo Parabrisa. 2017. digital, son., color. Série Aonde é o             
Rolê?. “Mulher. Negra. Mãe. Avó”. Disponível em:       
<https://www.youtube.com/watch?v=naNxq2W_9fg >. Acesso em: 20 abr. 2017. 
20 MARQUES, Ana Clara. Do espaço limitado à Rede: As maçãs podres do graffiti. 2016.               
Disponível em: <http://revistageni.org/06/do-espaco-limitado-a-rede/>. Acesso em: 15 abr.       
2017. 
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Ainda no início dos anos 2000 os encontros na internet          

desencadearam na criação de alguns coletivos femininos como o Só          

Calcinhas, Noturnas, Rueiras, Maçãs Podres, além de redes de mobilização          

com abrangência nacional, estadual e regional. As redes com maior          

repercussão foram a Rede Nacional Feminina Grafiteiras e o Grafiteiras BR,           

que chegou a ter cerca de 180 garotas em conexão e teve Ana Clara como               

uma das fundadoras. Ela aponta que:  

A Rede Graffiteiras BR foi tomando corpo e tivemos nosso primeiro           
encontro presencial, em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial. [...]          
Apareceram algumas discordâncias entre nós: algumas mulheres       
afirmaram que não enxergavam o machismo, mas um ato nos uniu           
em relação aos avanços que deveriam ser feitos, além do modo           
como a revista Graffiti colocava a imagem das mulheres. 

Era comum abrirmos a revista e entre fotos de graffiti, vermos fotos            
de mulheres de costas, de saias, mini blusas e roupas chamativas, a            
revista colocava assim, as mulheres como objetos. Aquilo nos         
incomodou muito, mas algo nos deixou estarrecida, a Revista Graffiti          
publicou uma matéria da grafiteira ACB, com sua arte estampada          
nos muros e junto com a legenda de apresentação da matéria           
estava escrito “Nem parece mulher pintando”, o que indignou a          
todas nós, sem exceção.  (MARQUES, 2016) 21

O Grafiteiras BR escreveu uma carta de repúdio à revista que resultou            

na conquista de um espaço especialmente dedicado às mulheres. “Não ter           

uma referência feminina num espaço majoritariamente masculino era uma         

barreira para que as mulheres se inserissem nesse meio”, ressalta Ana Clara,            

que também foi a fundadora do GRIF - Grupo Revolucionário de Intervenção            

Feminista Maçãs Podres, de bastante atuação na capital e na grande São            

Paulo. O grupo era feminista e desenvolvia intervenções baseadas em          22

21 MARQUES, Ana Clara. Do espaço limitado à Rede: As maçãs podres do graffiti. 2016.               
Disponível em: <http://revistageni.org/06/do-espaco-limitado-a-rede/>. Acesso em: 15 abr.       
2017. 
22 O movimento feminista denuncia a manipulação do corpo da mulher e a violência a que é                 
submetido tanto aquela que se atualiza na agressão física - espancamentos, estupros,            
assassinatos - quanto a que coisifica enquanto objeto de consumo. Denuncia da mesma             
forma a violência simbólica que faz de seu sexo um objeto desvalorizado. Reivindica a              
autodeterminação quanto ao exercício da sexualidade, da procriação, da contracepção.          
Reivindica, também, o direito à informação e ao acesso a métodos contraceptivos seguros,             
masculinos e femininos. Propõe, principalmente, que o exercício da sexualidade se           
desvincule da função biológica de reprodução, exigindo dessa forma o direito do prazer             
sexual e à livre opção pela maternidade. Neste sentido, advoga o aborto livre e a ruptura com                 
moldes tradicionais em que o desempenho sexual da mulher vem sendo encerrado.            
(MOREIRA and PITANGUY, 1982, p. 61) 
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estudos sobre a condição da mulher no Brasil e no Mundo, com base,             

principalmente, nas contribuições da filósofa francesa Simone de Beauvoir         23

(1908-1986). Temas como o direito ao próprio corpo e ao aborto, liberdade de             

expressão, crítica à indústria da moda e à violência contra a mulher,            

valorização da mulher negra e outros assuntos ligados à pauta feminista           

eram recorrentes nas produções do coletivo. O grupo encontra-se hoje sem           

atividades.  

Imagem 11 - Mural produzido pela GRIF Maçãs Podres, 2011 

Na atualidade há muitas mulheres e coletivos feministas engajados em          

ações de empoderamento e resistência ao machismo na arte urbana. Os           

muros da cidade são para elas o suporte mais eficaz para propagar ideias e              

imagens que encorajam outras garotas a buscar uma vida mais igualitária e            

justa. Para tanto, questionam a hierarquia social estabelecida que ainda é           

arraigada de padrões do patriarcado , onde os homens ditam as regras e            24

23 Filósofa estudou profundamente o desenvolvimento psicológico da mulher e os           
condicionamentos que ela sofre durante o período de sua socialização. Em seu livro O              
Segundo Sexo denuncia as raízes culturais da desigualdade sexual, contribuindo com uma            
análise profunda sobre questões relativas à biologia, à psicanálise, ao materialismo histórico,            
aos mitos, à história, à educação, para o desvendamento da questão. (MOREIRA and             
PITANGUY, 1982, p. 50) 
24 Designa uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais               
simplesmente, o poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de "dominação             
masculina" ou de opressão das mulheres. (DELPHY in HIRATA, Helena… [et al.], 2009, p.              
173) 
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onde uma em cada três mulheres declararam que sofreram algum tipo de            

violência no último ano (2016) .  25

Figura 12 - Mural feito pelas artistas Nuvem, Itzá e Nenê Surreal em Jabaquara, São Paulo, 2017. 

Nesse sentido, elas discutem e planejam ações de intervenção         

voltadas para o estímulo da criação artística, por meio da afirmação da            

sororidade e com o objetivo de empoderar outras mulheres para rejeitar a            

estrutura patriarcal e os padrões da sociedade do consumo. Conforme          

observa Moreira e Pitanguy (1982): 

Nesses grupos a mulher descobre que sua experiência, suas         
dificuldades, frustrações e alegrias não são isoladas nem frutos de          
problemas unicamente individuais mas, ao contrário, são partilhadas        
por outras mulheres. A descoberta dessa experiência comum, a         
transformação do individual em coletivo, forma a base do movimento          
feminista. [...]  

Se o que era aparentemente individual e isolado se revela, na           
verdade, como uma experiência coletiva, concretiza-se a       
possibilidade de luta e de transformação. (MOREIRA and        
PITANGUY, 1982: p.67) 

25 SANTOS, Bárbara Ferreira. Os números da violência contra mulheres no Brasil:            
Pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostra que uma em cada três mulheres sofreram             
algum tipo de violência no Brasil no último ano. 2017. Disponível em:            
<http://exame.abril.com.br/brasil/os-numeros-da-violencia-contra-mulheres-no-brasil/>. 
Acesso em: 10 abr. 2017. 
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Assim, como um ato político de resistência e apropriação da cidade,           

diariamente, as ruas de São Paulo ganham cores e poesias feitas por e para              

mulheres. Destaco aqui algumas mulheres que desenvolvem trabalhos        

individualmente com discurso de empoderamento que envolvem temas como         

questões de gênero, padrões estéticos, violência contra mulher, maternidade.         

São elas: Verônica Nuvem, Carla Ruiz (A Carlota), Mari - As Gordinhas, Nenê             

Surreal, Mariana Salomão, Itzá, Raquel Marques, Grazie Gra, Nega         

Hamburguer, entre outras. No geral, elas também fazem parte de coletivos de            

grafite, como Efêmmeras, Punga Crew, Obayomi, Necrim’s.  

Assim como no grafite, no campo dos cartazes, é possível encontrar            

mulheres que desenvolvem trabalhos de forma individual e coletiva e que           

também envolvem temas de empoderamento. A artista visual Laura         

Guimarães, por exemplo, possui o projeto Microrroteiros da Cidade, que tem           

o objetivo de convidar as pessoas a imaginarem histórias a partir da leitura de              

pequenas contos escritos por ela em lambe-lambe com, no máximo, 140           

caracteres. A escritora cuiabana, Ryane Leão, idealizadora do Projeto Onde          

Jazz Meu Coração, espalha os seus pequenos poemas em postes e muros            

da cidade de São Paulo. Há também os coletivos Lambe Buceta, Frida            

Feminista, Projeto Encontrar-te, Manifesto das Minas, História de Fogo e o           

Lambe Minas, que possui temática lésbica.  

Figura 13 - Onde Jazz Meu Coração, 2016                                  Figura 14 - Projeto Encontrarte, 2017 
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No meio é possível perceber, que devido a multiplicidade das questões           

feministas, há grupos que se dedicam à determinadas frentes de atuação,           

com recortes que ignoram um padrão de mulher como universal e abrem            

discussões que envolvem questões de classe, raça, etnia, gênero e poder.           

Judith Butler (2003), enfatiza a necessidade de considerarmos as relações          

que envolvem o sujeito feminino para não recorrermos ao erro da binariedade            

já existente entre o feminino/masculino e questiona a compreensão de uma           

categoria una entre as mulheres. 

 

4. Útero Urbe e Lambe-Buceta: reverberações do feminismo na         
arte urbana paulistana 

Quem caminha pelas ruas da capital, principalmente na zona sul ou da            

zona oeste, talvez já tenha visto estampado em algum muro as palavras            

“Útero Urbe” junto com o grafite de uma figura feminina ou da representação             

de útero. O trabalho é desenvolvido pela artista visual e grafiteira Carolina            

Teixeira - que assina seus trabalhos como Itzá, e faz parte de um projeto              

chamado Resistência Artística.  

O útero é o maior órgão que compõem o sistema reprodutor feminino            

na maiorias dos mamíferos. É dele a função de receber o óvulo fertilizado e              

dar as condições necessárias para seu desenvolvimento. Para ela, pintar o           

órgão não significa dizer MULHER = ÚTERO, mas, sim, para enfatizar que            

ele é o lugar chave para cada mulher entender o quanto o corpo feminino é               

vulnerabilizado na sociedade. Embora seja esse o órgão que acolhe o óvulo            

fecundado, gera e o expulsa após o desenvolvimento de todo e qualquer            

mamífero, quando estampado nas ruas, revela o preconceito e o desconforto           

da sociedade quando se trata da exposição de partes do corpo da mulher,             

mesmo que esta parte seja um órgão vital para o desenvolvimento da            

espécie humana. Sobre isso Carolina: 

Eu coloco ele na cidade como um revelador das relações que estão            
na rua. Já teve caso de eu colocar o útero urbe e ele ser apagado               
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em menos de duas horas. Foi eu pintar e alguém apagou.           
Certamente porque era extremamente ofensivo e pornográfico para        
as pessoas que viam.  

Tem gente que vê e fala: “Nossa, que coisa feia! Que coisa triste”. Já              
recebi muitas respostas negativas. Pra mim, revela como é que as           
mulheres são encaradas na sociedade. Mas, ao mesmo tempo,         
muita gente se fortalece com esse útero. Tem gente que me escreve            
coisas lindas e quando mostro para as crianças elas também          
adoram. Eu digo: vcs sairam daqui! As reações são muito variadas e            
acredito que isso revela mesmo a forma como a encaram a mulher.            26

(TEIXEIRA, 2017, informação verbal concedida à autora) 

Figura 15 - Quem pariu a cidade? (grafite). Itzá, 2017 

Carolina tem 33 anos, nasceu no bairro Campo Limpo, extremo sul da            

metrópole, iniciou na pichação por volta dos 14 anos, teve uma Crew - termo              

usado para definir grupo de grafiteiros - só de meninas e, após sofrer             

violência dos garotos do bairro por estar nas ruas pichando e grafitando, saiu             

das ruas e viveu um período de reclusão da arte urbana que durou cerca de               

10 anos. Ela é formada em Antropologia pela Universidade de São Paulo            

(USP) e diz que em seu período de reclusão não deixou de desenhar e que               

isso acabou a fortalecendo-a como artista, mas que só conseguiu voltar às            

ruas com ajuda de outras mulheres e enfatiza: 

26 Trecho de entrevista concedida à autora em 10 de março de 2017. (apêndice 1).  
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O que me fortaleceu para dizer, “bom eu quero pintar na rua!” foram             
as mulheres grafiteiras que eu conheci e me levaram pra lá. Com            
elas existia toda uma discussão do que era ser mulher e estar dentro             
do graffiti. E eu fui refletindo sobre esse ostracismo que vivi, que foi             
bem difícil pra mim. (TEIXEIRA, 2017, informação verbal concedida         27

à autora) 

Carolina diz que Útero Urbe é um um projeto que trabalha de forma             

complementar à cartografia do corpo da mulher e a cartografia da cidade. Ela             

acredita que cada corpo possui uma cartografia em si e através de si, uma              

relação íntima e profunda com a cidade, com o espaço em que se constitui,              

carregando suas histórias, memórias e potências. O projeto é também de           

ativismo nas ruas, ela oferece oficinas de estêncil para outras mulheres que            

resultam em saídas para colagens e pinturas sem autorização, como forma           

de marcação de território, denúncia e empoderamento. “Nos reunirmos é          

importante para sair da camada da intimidade e escancarar as dimensões           

públicas de questões que muitas vezes parecem individuais”, diz Itza. 

Figura 16 - Útero urbe (grafite). Itzá, 2015 

 

Itzá ressalta que através desses encontros presenciais onde os         

sentimentos compartilhados, podemos ampliar e fortalecer nosso corpo        

feminino em sua dimensão política, criativa e transformadora do ambiente          

que nos cerca, problematizando o patriarcado e o cotidiano da cidade. Ela            

27 Trecho de entrevista concedida à autora em 10 de março de 2017. (apêndice 1). 
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classifica esta ação como de resistência artística, pois, já o apresentou em            

vários estados e países, sempre contando com a rede feminista em cada            

local que passa. “Já deixamos muitas cidades embucetadas”, completa a          

artista. 

Além das pinturas de úteros, ela cria personas. Faz cenas com           

personagens femininos permeados de simbolismos. Itzá conta que introduz         

gilete e navalhas quando quer simbolizar o aborto ou a violências que as             

mulheres sofrem. A frase “A periferia segue sangrando” é também recorrente           

quando o trabalho discorre sobre as agressões no cotidiano feminino. Ela usa            

búzios para simbolizar a renovação, a esperança, a fertilidade, a          

ancestralidade e a matriz africana.  

É um projeto de pesquisa sobre o corpo da mulher na cidade e sobre              
a gente ocupar as cidades. É um tema que me envolve e me move,              
envolve todas as camadas do meu ser . (TEIXEIRA, 2017,         28

informação verbal concedida à autora) 

Carolina participa de um coletivo feminista com outras quatro         

mulheres. O nome do grupo é Punga Crew. Ela explica que Punga - também              

chamado de tambor de crioula - é uma dança de origem africana na qual              

mulheres dão umbigadas umas nas outras praticada por descendentes de          

escravos no nordeste brasileiro. Ela diz ser necessário unir-se com outras           

mulheres por causa do machismo que ainda é recorrente na cena do grafite             

em São Paulo. Conta que já teve um caso emblemático de misoginia em que              

os homens só atropelaram os trabalhos das meninas. Atropelar significa          

pintar por cima de um grafite já concluído e é o desrespeito máximo dentro da               

arte urbana. “Botamos a boca no trombone. Na hora apagamos os           

atropelamentos, nos posicionamos e alguns (homens) se desculparam. O         

lance é se posicionar para isso não acontecer mais”, diz. E completa: 

Hoje em dia eu vejo um discurso dos homens menos agressivo.           
Antes eles diziam que tudo era mimimi, tenho visto isto menos           
agora. O que importa é que as mulheres estão muito fortalecidas,           
afiadas no discurso político e sabendo que se acontecer alguma          

28 Trecho de entrevista concedida à autora em 10 de março de 2017. (apêndice 1). 
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coisa com uma, tem que chamar todas, que vai ter respaldo .           29

(IDEM) 

Figura 17 - Útero Urbe (grafite), Itzá. Vila Gomes, São Paulo, 2016.  

No dia 29 de março, Carolina Teixeira participou ao lado das grafiteiras            

Nenê Surreal, Verônica Nuvem e Meduza de um debate com o tema            

Mulheres no grafite. O evento aconteceu no Espaço Cultural Periferia no           

Centro, da Ação Educativa. Em sua fala, ela ressaltou que as mulheres estão             

interferindo positivamente no processo de ocupação da cidade, que         

historicamente tem uma cultura territorialista e agressiva: 

A gente trouxe uma nova pedagogia do graffiti. Nesse processo de                     
sair do silêncio, onde uma mulher vai puxando a outra e foi                       
encorajando a outra. (...) Para as mulheres, no geral, é muito difícil                       
colocar o corpo na rua porque ele é hostilizado a todo momento. O                         
nosso corpo e as extensões dele, a nossa palavra, a nossa voz, o                         
nosso graffiti. Ele é atropelado a todo momento. Mas uma coisa é                       
certa: a gente não vai vai mais aprender pela brutalidade.                   30

(TEIXEIRA, 2017, debate na Ação Educativa) 
  

Ainda no sentido de levar às ruas mensagens de empoderamento às           

mulheres está o coletivo Lambe-Buceta, que vem espalhando pela cidade          

frases como “Sua Buceta é Linda”, “Sua Piriquita é Linda”, “Olha, toca, molha,             

29 Idem 

30 AÇÃO Educativa - Mulheres no Graffiti. Realização de Ação Educativa. 2017. (135 min.),              
digital, son., color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JQgDeKwR9co>.      
Acesso em: 10 abr. 2017. 

 32 



 

goza”, além de buselfies - selfies da vulva - e um Xanográfico - espécie de               

infográfico que mostra a funcionalidade das partes externas da genitália          

feminina. O coletivo utiliza a técnica do lambe-lambe e é formado por duas             

designers gráficas, Karen Ká e Kelly Cristina Santos.  

Figura 18 - Sua xoxota é linda (lambe-lambe) Figura 19 - Buselfie (lambe-lambe) Coletivo              
Lambe-buceta, 2017                                                                            Coletivo Lambe-buceta, 2017 

 

O projeto surgiu em maio de 2016 após Kelly ler o conto Pornô Chic,              

do livro Contos de Escárnio, da escritora Hilda Hilst, que fala de uma             

personagem que é artista plástica e tem tara por desenhar as vulvas de             

outras mulheres. Kelly conta se impressionou com a personagem e decidiu           

fazer a mesma coisa. Ao tentar, percebeu que seus desenhos sempre           

aparentavam infantilizados e esquisitos. Constatou: “Sei desenhar pintos e         

não bucetas”. Por ser designer gráfica, ela sabia que não lhe faltava técnica             

para fazer a ilustração, o que faltava era conhecer melhor o seu corpo. Foi aí               

que passou a vivenciar um período de questionamento pessoal para entender           

o porquê e de onde vinha este distanciamento.  

Percebi de onde vinha isso e a partir daí descobri um lugar muito             
frágil em mim, de muito julgamento e de falta de afeto com o meu              
próprio corpo. Esta situação fez mudar uma chavinha dentro de mim           
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e eu quis gritar isso para todas mulheres (SANTOS, 2017,          31

entrevista concedida à autora). 

A vontade de se comunicar com as outras mulheres sobre a           

importância de conhecer e valorizar o próprio corpo a fez procurar Karen,            

uma amiga também designer gráfica, e convidá-la para um projeto de           

parceria que tratasse da representação da genitália feminina. Karen já estava           

interessada em expressar de alguma forma as coisas que a incomodava com            

uma postura feminista desde a campanha #MeuPrimeiroAssedio, que ocorreu         

na redes socias em outubro de 2015. Além disso, ela queria sair das             

discussão nas timelines e partir para algo mais prático e o convite de Kelly foi               

ao encontro de tudo isso.  

Figura 20 - imagem capturada do vídeo Sua buceta é linda (Trip TV) 

Os projetos artísticos das designers propõem a colagem de cartazes          

lambe-lambe com representações gráficas da genitália feminina. Elas contam         

que enfrentam do público diversos questionamentos, que vão desde críticas          

ao nome do coletivo, que alguns consideram ser pejorativo, até o preconceito            

acerca das imagens que são coladas, consideram pornográficas, fato que          

31 Entrevista concedida à autora em 10 de março de 2017 (apêndice II). 
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resulta na destruição das artes. Elas contam que já teve casos dos trabalhos             

serem rasgados em poucas horas. “As mulheres são violadas e violentadas           

assim como as nossas artes e a forma como a gente escolhe lidar com isso é                

continuar nossos lambes”, enfatizam. 

Elas ressaltam que a escolha do nome não foi por acaso. “As pessoas             

entendem ser um termo pejorativo, mas é o uso que damos às palavras que              

determina se ela é pejorativa ou não”, diz Kelly. “Apesar de falar de bucetas,              

nossos trabalhos discorrem sobre o corpo, o prazer e o potencial que as             

mulheres possuem”, enfatiza Karen. O coletivo quer falar que os corpos são            

políticos e consideram a vulva um lugar de empoderamento muito importante. 

No “Olha, toca, molha, goza”, que é idealizado pela Karen, são           

expostas nas ruas as “buselfies” - autorretratos das genitália de diferentes           

mulheres feitas com o auxílio de um espelho. A intenção é mostrar que cada              

mulher possui uma singularidade até mesmo quando o assunto é a sua            

vulga, além de propor o autoconhecimento e uma relação afetiva com o            

próprio corpo. Elas sugerem as etapas do processo: “Primeiro você se olha,            

depois você se toca, aí talvez se molhe e depois talvez vc goze”. 

Figura 21 - imagem capturada do vídeo Sua buceta é linda (Trip TV) 
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Karen conta que quando começou a pensar em trabalhar com fotos,           

fez uma pesquisa na internet para ter referências e sentiu um certo asco de              

como as mulheres estavam representadas. Diz que não se sentia          

identificada, porque não achava que aquilo estava valorizando a mulher. As           

imagens mostravam que o corpo feminino era só voltado para a satisfação do             

homem heterosexual, enquanto as vontades femininas eram ignoradas.  

O coletivo também conta já foram questionada sobre a possibilidade          

dos seus lambes incitarem a violência ou promoverem a pornografia. No           

entanto, elas acreditam que é justamente para minimizar os casos de abusos            

e agressões contra as mulheres que eles precisam ser expostos. “Nosso           

trabalho acaba autorizando outras mulheres a se fortalecerem, se         

expressarem e conhecerem”. Para elas é, também, fundamental deixar claro          

que os trabalhos são feitos por mulheres e para mulheres e quando isso é              

esclarecido geralmente a visão sobre o projeto é modificada. 

 

4 - Considerações finais 

No histórico do desenvolvimento da arte urbana em São Paulo e nos            

relatos das artistas que fazem ou fizeram parte da cena nos últimos anos é              

possível perceber como ainda as questões femininas são negadas. As ações           

coletivas de intervenção urbana abrem pouco espaço para a arte das           

mulheres e nunca são organizadas de forma a atendê-las conforme as           

especificidades dos papéis que acabam assumindo solitariamente na        

sociedade. Grafiteiras que são mães reclamam que os eventos nunca levam           

em consideração a possibilidade de alguém chegar com crianças e, assim,           

existir um espaço seguro para que os filhos possam ficar enquanto pintam e             

que essa problemática acaba afastando muitas mulheres quando chegam à          

maternidade. No entanto, o abandono do grafite por causa da paternidade é            

algo que nunca acontece. Muitos homens permanecem grafitando até a          

velhice, enquanto as mulheres encerram ainda na juventude. 
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Há também críticas no que se refere às formas de inserção das            

mulheres nos grandes eventos promovidos na cidade. Para elas, as          

curadorias sempre privilegiam as mesmas artistas, que no geral, não          

possuem posicionamento questionador quanto ao que é ser mulher na          

sociedade. Isso talvez possa refletir a insegurança masculina de bater de           

frente com questões tão políticas e que estão maturando há tanto tempo nas             

discussões das mais progressistas. 

Assim, podemos constatar que padrões de convívio machistas estão         

presentes nas diferentes esferas do convívio em sociedade e que isso, por            

enquanto, não seria diferente no campo das artes e, principalmente, na arte            

urbana. Às mulheres nunca foi permitida ocupação das ruas de forma           

tranquila, pois além da violência e criminalidade que atinge homens e           

mulheres, concepções heteronormativas de territorialização e circulação       

inibem a sua presença. São vários os casos de misoginia encontrados neste            

meio.  

No caso da grafiteira Itzá e do coletivo Lambe Buceta, fica clara a             

presença de um discurso crítico à estrutura misógina imposta diariamente          

pela sociedade machista, na qual as representações dos corpos das          

mulheres são objetificados com frequência em imagens comerciais, filmes,         

revistas. Elas colocam em questionamento o motivo pelo qual esses          

símbolos, que de certa forma estão presentes no cotidiano, podem ser           

caracterizadas tão agressivos quando inseridas em outro contexto. Para         

tanto, em suas narrativas, elas colocam o útero e a vulva como elementos             

chave para o empoderamento da mulher. Órgãos que sempre estiveram          

ocultos e que possuem a força de gerar a vida e o prazer, mas que carregam                

o jugo de serem capitaneados pela figura do macho.  

A partir da pesquisa de campo foi possível perceber que apesar da            

escassez de material que apresente a mulher como produtora de arte, há por             

todas as regiões da cidade artistas desenvolvendo intervenções baseadas         

em pautas que tangem o discurso feminista. Temas como a maternidade, a            
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violência doméstica, crítica à indústria da moda e sociedade do consumo,           

além de questões sobre ancestralidade e liberdade sexual e de expressão,           

desigualdade de gênero e direito à questões relativas ao próprio corpo são            

assuntos que envolvem a maior parte das produções femininas, no entanto,           

algumas não se compreendem feministas. Compreenderem a importância do         

movimento mas, neste caso, falta consciência de classe.  

De modo geral, é possível perceber que nos últimos 30 anos as            

mulheres conquistaram muitos avanços no meio da arte urbana e, mesmo           

que ainda que não se considerem feministas, o fato de desafiarem a            

territorialidade masculina das ruas já reflete seu empoderamento na         

sociedade. Assim, esta pesquisa não tem a intenção de encerrar as           

discussões sobre a ocupação feminista ou feminina nas ruas de São Paulo e,             

sim, mostrar que as intervenções com grafite e lambe-lambe são elementos           

latentes e que crescem a cada dia na capital. 
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 Apêndice I 
  
Entrevista Carolina Teixeira (Itzá) concedida à autora no dia 10 de março de             
2017, no bairro do Butantã, na cidade de São Paulo  
  
Quando começou na arte de rua? 
Comecei bem nova, na escola, com uns 14 anos. Era pichadora. Tinha uma             
griff de meninas chamada The Flopers. Mas os meninos do bairro eram muito             
agressivos, a gente era as únicas pichadores e ele xingavam, atropelavam o            
que a gente fazia. E por conta disso eu parei de pintar, fiquei meio revoltada               
e fiquei uns 10 anos sem pintar. Só pintando em casa e eu fui me               
fortalecendo e fortalecendo a minha arte, através do desenho. 
 
E quando você foi pra rua? 
Foi uma decorrência dos meus estudos, eu fui me fortalecendo dentro do            
meu próprio trabalho. Fazia exposição das minhas pinturas em saraus,          
pintura em tela. E as pessoas sempre falavam pra eu pintar na rua. E foi               
sendo meio natural esse processo. E o que me fortaleceu para dizer, “bom eu              
quero pintar na rua!” foram as mulheres grafiteiras que eu conheci e me             
levaram pra lá. Com elas existia toda uma discussão do que era ser mulher e               
estar dentro do graffiti. E eu fui refletindo sobre esse ostracisco que vivi, que              
foi bem difícil pra mim. 
 
Com quem você começou a pintar? 
Com a Magê, Nenê Surreal, Mariana Salomão, Raquel Marques, que são           
minhas amigas. 
 
E quais são os temas dos seus trabalhos? 
Sempre relacionada a minha experiência como mulher. Não tenho como fugir           
disso. O que me move é a minha experiência no mundo sendo mulher. 
 
Como você percebe a receptividade das pessoas com a sua arte? 
Percebo o meu trabalho como um revelador das relações, principalmente o           
útero urbe. Eu coloco ele na cidade como um revelador das relações que             
estão na rua. Já teve caso de eu colocar o útero urbe e ele ser apagado em                 
menos de duas horas. Foi eu pintar e alguém apagou. Certamente porque            
era extremamente ofensivo, era pornográfico para as pessoas que viam.  
Tem gente que vê e fala: “Nossa, que coisa feia! Que coisa triste”. Já recebi               
muitas respostas negativas. Pra mim, eu revelo como é que as mulheres são             
encaradas na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, muita gente se fortalece           
com esse útero. As pessoas me escrevem coisas lindas e quando mostro            
para as crianças elas também adoram. Eu digo: vcs sairam daqui! As reações             
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são muito variadas e acredito que isso revela mesmo a forma como a             
encaram a mulher. 
Eu faço algumas personas. Faço cenas e tem alguns simbolismos que eu            
sempre coloco. Uso gilete e navalhas quando quero simbolizar o aborto ou            
violência que as mulheres sofrem. Eu também uso búzios que, pra mim,            
simbolizam a renovação, a esperança, a fertilidade, a ancestralidade e a           
matriz africana. 
 
Qual é a sua formação? 
Sou formada em antropologia pela usp. Não segui a carreira mas acabo            
usando bastante dos meus conhecimentos para pensar o meu trabalho.  
 
Qual dos seus projetos tem mais destaque? E por quê? 
O Útero urbe. Ele é um projeto que chamei de resistência artística. No ano de               
2015 eu saí viajando por vários estados e comecei este projeto. Ele ainda             
está em andamento, e, pra mim, deve durar ainda uns 10 anos. Toda a minha               
viagem aconteceu pela rede feminista. Eu não tinha dinheiro e fui vendendo            
as minhas aquarelas o povo, a mulherada foi ajudando e fui recebida pelos             
coletivos em cada cidade que fiquei. Em cada lugar eram feitas oficinas. Era             
um processo que durava o dia todo. Trabalhava com as mulheres a            
cartografia da cidade e do corpo. Fazia oficina de stencil e depois uma saída              
pelas ruas para pintar no vandalismo. Deixamos muitas cidades         
embucetadas. Isso também já levei para o México. É um projeto de pesquisa             
mesmo, sobre o corpo da mulher na cidade e sobre a gente ocupar as              
cidades. É um tema que me envolve e me move, envolve todas as camadas              
do meu ser. 
  
E como os homens reagem aos seus trabalhos? 
Tem homens e homens. A gente já teve alguns problemas dentro do grafite.             
Alguns atropelam as artes das meninas. E atropelar é o desrespeito máximo            
dentro do mundo do graffiti e pichação. Tem caso de homens agressores que             
continuam na cena do graffiti. Teve um caso emblemático de misoginia em            
que os homens só atropelaram os trabalhos das meninas. Mas botamos a            
boca no trombone, na hora apagamos os atropelamentos, nos posicionamos          
e alguns se desculparam. O lance é se posicionar para isso não acontecer             
mais. Hoje em dia eu vejo um discurso dos homens menos agressivo. Antes             
eles diziam que tudo era mimimi, tenho visto isto menos agora. O que importa              
é que as mulheres estão muito fortalecidas, afiadas no discurso político e            
sabendo que se acontecer alguma coisa com uma, tem que chamar todas,            
que vai ter respaldo. 
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Você participa de algum coletivo de mulheres? 
Sim. O Punga Crew. Somos em cinco mulheres. Punga, no tambor de criola,             
significa a umbigada de uma mulher na outra. 
 
Como você percebe as ações de fomento ao graffiti que acontecem em            
SP? 
Eu não gosto de nenhuma ação que envolva curadoria. A curadoria na rua             
tem a mesma lógica de mercado de arte, de galeria. De escolher o que é bom                
e o que não é, de inserir os nomes que vão aparecer e quem vai ficar no                 
ostracismo. Quem vai ser criminalizado. É inserir uma lógica num negócio           
que tem uma dinâmica totalmente diferente, que é a arte de rua. Não existe              
curadoria na rua. É um exército anônimo de pessoas. A priori, eu sou             
totalmente contra a isso. Seja fazer galeria a seu aberto ou seja chamando             
20 “eleitos”, escolhendo os seus amigos. Eu acho que a arte de rua deve ser               
fomentada na sua base. 
  
Onde você já pintou? 
Em todas as zonas da cidade de São Paulo, em recife, Olinda, João Pessoa,              
Salvador, São Luís do Maranhão, Brasília, Buenos Aires, Colômbia, Mexico,          
etc. Sempre faço os graffitis no vandal e nunca rodei. 
 
Quais são as suas maiores referências brasileiras no graffiti? 
A Nenê Surreal, que é uma mulher que vai fazer cinquenta anos, com quase              
40 no graffiti. É negra e é periférica. Tem um processo que que muito              
selvagem, ela é indomável. E a Ana Clara, ex maçãs podres. Ela não pinta              
mais mas ensinou o que é ser mulher e ser feminista no grafite e o quanto é                 
importante ser coletiva, estar junta neste meio. 
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Apêndice II 
  
Entrevista com o Coletivo Lambe-Buceta, formado pelas artistas visuais         
Karen Ká e Kelly Cristina Santos concedida à autora no dia 10 de março de               
2017, no Espaço Parlapatões, no centro da cidade de São Paulo  
 
 
Como surgiu o Coletivo Lambe-Buceta? 
Kelly: Um dia estava lendo um conto da Hilda Rilst, do pornô chic, contos de               
escário. E o conto fala de uma personagem que é uma artista plástica que              
tem uma pira em desenhar bucetas. E ela conhecia uma pessoa, ficava            
interessada nessa pessoa, na mulher e pedia pra essa mulher posar. E            
desenhava várias. Ai eu fiquei impressionada e curiosa, pensava: gente, ela           
desenha bucetas! E eu quero fazer isso também. Ai eu fui tentar fazer isso, e               
apesar de ter um reportório grande e saber desenhar algumas coisas de            
cabeça, e percebi que eu não conseguia desenhar bucetas. Não sabia. Rolou            
umas coisas meio infantilizadas, esquisitas. Ai eu percebi que sabia desenhar           
pintos e não bucetas. 
 
Entrei numa fase de questionamento pessoal, descobri de onde vinha isso e            
a partir daí eu descobri um lugar muito frágil em mim, de muito julgamento e               
de falta de afeto mesmo com o corpo. A partir daí mudou uma chavinha              
dentro de mim e eu quis gritar isso para todas mulheres. Pensei em alguns              
projetos e convidei a Karen para trabalhar comigo nisso. 
 
Como foi pra você receber o convite da Kelly? 
Karen: Foi massa! Eu já estava interessada em expressar de alguma forma            
as coisas que me incomodava com uma postura feminista desde a campanha            
#MeuPrimeiroAssedio, que ocorreu na redes socias em outubro de 2015.          
Além disso, queria sair das discussões nas timelines e partir para algo mais             
prático e o convite de Kelly foi ao encontro de tudo isso.  

Quais são os projetos que desenvolvem e quais são as propostas? 

Kelly: Queremos passar mensagens de empoderamento às mulheres. O         
nosso trabalho acaba autorizando outras pessoas, outras mulheres a se          
expressarem, pq se a gente trabalha com as bucetas, as mulheres também            
podem trabalhar com qualquer coisa. 

Karen: Desenvolvemos várias séries: “Sua Buceta é Linda”, “Sua Piriquita é           
Linda”, “Olha, toca, molha, goza”, além das buselfies - selfies da vulva - e um               
Xanográfico - que é uma espécie de infográfico que mostra a funcionalidade            
das partes externas da genitália feminina.  
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A gente trabalha com coleções, com séries. Várias coleções e várias           
mulheres. A intenção é ser plural. A gente entende que as mulheres são             
diferentes, as bucetas são diferentes e de quanto mais formas isso for            
dialogado, mais a gente tá abrindo conversa sobre isso e falando sobre isso.             
Não é só como eu vejo, como a kelly ver. 
 
Qual é a proposta do xanográfico? 
Kelly: O xanográfico é infográfico que explica o que é o que tem dentro da               
buceta da mulher. Porque a gente tem esse costume de chamar de vagina, e              
vagina é só um canal. A gente explica que, na verdade, o nome técnico é               
vulva. É importante esclarecer isso, porque a vulva se refere ao conjunto de             
órgãos que tem ali. E quando se fala em vagina, é a área menos sensível do                
conjunto. Ela não tem terminações nervosas, sabe? E a gente relaciona o            
sexo a um lugar não prazeroso, que é a vagina. Tem um lance de educação               
sexual, de entender todo o complexo, a estrutura do clitóris, enfim, tem muito             
papo. 
 
Falem mais sobre o “Olha, toca, molha, goza” 
Karen: A intenção é mostrar que cada mulher possui uma singularidade até            
mesmo quando o assunto é a sua vulga, a gente quer propor o             
autoconhecimento do corpo e uma relação afetiva com ele. A gente pede            
ajuda de colaboradoras, de pessoas que curtam as nossas ações, para que            
envie a sua buselfie, que é uma selfie da buceta. Em um ângulo que ela               
considere que tá bonita, tá legal. A ideia é que primeiro você se olhe, depois               
você se toque, aí talvez se molhe e depois talvez vc goze. 
  
Por que trabalhar com fotos das vulvas? 
Karen: Quando eu comecei a pensar que queria trabalhar com foto, eu fui             
pesquisar na internet para ter referências e me deu um certo asco de ver              
como as mulheres estavam, de como aquilo era apresentado. Eu não me            
sentia identificada, porque eu não achava que aquilo estava valorizando o           
corpo da mulher. As imagens mostravam o corpo feminino é só voltado para             
a satisfação do homem. 
Kelly: Estamos falando de um lugar de empoderamento muito grande,          
queremos dizer que um corpo político. A gente tá falando da mulher. Apesar             
de falar da buceta, tudo o que está envolvendo a buceta está sendo falado              
nesse projeto. A geração da vida passa pela buceta. Por que não há um              
indivíduo no mundo que não tenha saído ou entrado pela buceta.  
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Vocês recebem muitos questionamentos? 
Kelly: O primeiro questionamento foi por conta do nome. Precisa ser Lambe            
Buceta? E eu respondi: você queria que fosse lambe vagina?, lambe xoxota?            
Mas precisa ser lambem? Poxa, mas é lambe-lambe (a técnica) e a temática             
é buceta, é a genitália feminina. Mas é que parece outra coisa... Sim! Parece              
sexo oral em mulher. E tem algum problema? 
 
Karen: O nome que escolhemos não é por caso. A gente tá falando do corpo,               
do prazer, do potencial. E do sexo oral também que é uma coisa muito legal               
mas que não é todo cara que faz. Mas que é bom e que você pode querer,                 
que você pode dizer como é que quer que seja feito. A gente tá querendo               
dizer que a buceta também é um lugar de empoderamento do corpo muito             
grande. E que a gente pautar o cara, ele não é o ator principal que vai te dar                  
prazer, porque você sabe o que você quer. E é claro que isso vai assustar.               
Quando você consegue dizer para o cara o que que vc quer, você muda o               
contexto do rolê. 
 
 
Como as pessoas reagem? 
Karen: Os homens ficam mais a vontade de falar sobre o projeto com a gente               
do que muitas mulheres. É que a nossa construção de buceta, de imagem de              
buceta, enquanto símbolo está muito caracterizada pela pornografia        
heteronormativa que tem um caráter obsceno, vulgar, violento. Que é de           
agressão à mulher. De um homem desrespeitoso. E entender uma buceta           
fora de um contexto sexual é difícil. Mas mesmo assim pessoas olham e             
veem a pornografia. As pessoas acham que a gente está denegrindo a            
imagem da mulher e essa não é a nossa proposta. A maior parte dos nossos               
trabalhos são rasgados.  
 
Por que vocês acham que eles são rasgados? 
Kelly: É uma temática muita polêmica. A gente trabalha com um símbolo que             
é um tabu. 
 
E é difícil ver lambe rasgado? 

Kelly: Sim. Mas já estamos acostumando. As mulheres são violadas e           
violentadas assim como as nossas artes e a forma como a gente escolhe             
lidar com isso é continuar a fazer nossos lambes. 
 
O que diferencia o trabalho de vocês?  
Kelly: Somos mulheres falando para mulheres. E por isso que a gente faz             
questão de aparecer. Não é por que a gente quer aparecer. Mas é para que               
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as mulheres vejam que isso foi feito outras mulheres e não homens. Porque             
quando as pessoas percebem que é feito por mulheres o conceito muda. 
 
Karen: Então é primordial, a gente tá batendo de frente com o machismo sim,              
com o patriarcado, com a misoginia e com o machismo das mulheres. E é              
uma coisa que precisamos assumir. Que nós, mulheres, também somos          
machistas em alguns momentos. 
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