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Cidadania paisagística:  

O grafite como forma de estabelecer territorialidades na área do 

Porto – Pelotas/RS 

 

INTRODUÇÃO 

Não há lugares neutros. Basta alguém alinhar duas pedras na terra 
para essa marca impregnar a paisagem de um significado ou emoção, 
mesmo que passageiros. 

 (MUSEU DA PAISAGEM, 2021, n.p.) 
 

A área do Porto na cidade de Pelotas caracterizada pelas grandes 
estruturas industriais, pelo Cais do Porto e sua relação ambígua com as margens 
do Canal São Gonçalo1 e que até o início do século XX, devido ao processo de 
desindustrialização, vivenciava um processo gradual de abandono dessas 
antigas estruturas, passou a receber investimentos federais com a construção 
do novo Campus da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) desde o final da 
década de 1990.  

Além do antigo prédio do Frigorífico Anglo, outras estruturas industriais da 
área estão sendo ocupadas e revitalizadas pela Universidade, configurando uma 
nova dinâmica de ocupação e apropriação do espaço. Esses novos usos do solo 
acabaram estimulando novos empreendimentos imobiliários para atender à 
demanda por habitação para estudantes, além de bares e casas noturnas. Essas 
transformações já são perceptíveis na paisagem e no cotidiano dos moradores 
do Bairro Porto e adjacências. 

Ao mesmo tempo em que a área passa por uma revitalização ao ter seus 
antigos armazéns e prédios industriais ocupados pela UFPel, as atividades 
portuárias preexistentes se mantém ativas, apresenta ainda ocupações em 
áreas de risco e uma área residencial consolidada, caracterizada  pelas 
residências dos ex-operários das unidades fabris. 

Além disso, permanecem na paisagem do Bairro diversas estruturas em 
avançado estado de deterioração que são alvo de pichações e mais 
recentemente servem como espaço para a realização de grafites sejam 
espontâneos ou resultantes de projetos universitários e da administração do 
Porto, em uma tentativa de aproximação dessas instituições com os grupos 
periféricos e excluídos. Essas manifestações artísticas, ao mesmo tempo que 
marcam e transformam a paisagem urbana, se configuram como meios de 
comunicação, de afirmação territorial e símbolos das lutas pelo controle do 
espaço, como afirma Canclini (2003), se caracterizando como uma forma 
simbólica e material de crítica à ordem imposta pelo poder hegemônico. 

                                                             
1 Essa relação é considerada quase que de negação da existência do curso d’água, como 
acontece em grande parte dos rios brasileiros, que desde a ocupação do território foram 
utilizados para o despejo de dejetos e escoamento da produção. Deste modo a cidade se 
desenvolveu de costas para o São Gonçalo.  
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Nesse contexto este trabalho tem por objetivo pensar a produção do 
grafite e as pichações na região do Bairro Porto como expressão artística que 
transita entre diferentes culturas: culta, massiva e popular, e que estabelece 
distintas territorialidades. Esses grafites e pichações se caracterizam como 
símbolo de luta pelo direito à paisagem e à cidadania paisagística, quando 
pensamos a paisagem a partir de uma abordagem relacional. 

1. PAISAGEM, CULTURA E CIDADANIA 

Os conceitos de cultura e de paisagem são polissêmicos e seus 
significados dependem da abordagem e do campo disciplinar a que se referem. 
Para compreender a aplicação dos mesmos na atualidade é necessário entender 
como adquiriram o sentido atual e como se articulam a partir dos estudos da 
Geografia Cultural. 

Vale destacar que a Antropologia foi um dos primeiros campos a se 
interessar pelo tema da cultura, porém, no princípio, com interesse maior nas 
sociedades consideradas exóticas ou tradicionais. A partir do séc. XII até o séc. 
XVIII com o objetivo de fundamentar o conhecimento em bases racionais, os 
pensadores europeus atribuíram vários sentidos à palavra cultura. Contudo até 
meados do séc. XIX, raça e cultura apareciam com significados associados e 
explicavam as diferenças existentes. Essa associação foi formulada por Edward 
Taylor, antropólogo inglês que defendia que “todas as culturas deveriam passar 
pelas mesmas etapas de evolução, o que tornava possível situar cada sociedade 
humana dentro de uma escala que ia das menos desenvolvidas às mais 
desenvolvidas (LARAIA, 2008). Essa formulação reforçava a ideia de que um 
povo tem mais cultura que o outro. 

Já o antropólogo inglês Clifford Geertz, foi quem elaborou o conceito de 
cultura que mais se aproxima do que se tem utilizado nos estudos 
contemporâneos. A partir da sociologia de Max Weber, para quem “o homem só 
é capaz de viver em um mundo que para si seja dotado de sentido”, Geertz 
entende a cultura como sendo a produção desse sentido (GEERTZ, 1989, p. 
15)”, assim o conceito de cultura se ampliou para o conhecimento dos hábitos e 
valores herdados e para as dimensões simbólicas das práticas sociais.  

Com os historiadores franceses ligados aos Annales, os estudos 
voltaram-se para as mentalidades coletivas, porém essa abordagem, sofreu 
duras críticas e aos poucos foi sendo deixada de lado. As reflexões a esse 
respeito, principalmente na década de 1980, propiciaram o surgimento de 
diversos campos que absorveram os estudos das mentalidades, dentre eles o 
da História Cultural, sendo que para Vainfas “a nova história cultural não recusa 
as expressões culturais das elites “letradas”, mas mostra especial apreço pelas 
manifestações das massas anônimas: festas, resistências, crenças 
heterodoxas”(VAINFAS, 2002, p. 149). 

Chartier entende a cultura enquanto prática e sugere para seu estudo as 
categorias de representação e apropriação.  Para ele os pesquisadores da 
cultura “tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e 
momentos uma determinada realidade cultural é construída, pensada, dada a 
ler” (CHARTIER, 1990, p. 17). Além disso, em seu texto “Cultura popular: 
revisitando um conceito historiográfico” (1995), o autor discute os limites entre a 
cultura popular e erudita e sugere que é necessário identificar como se operam 
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as relações entre, de um lado as formas impostas e aculturantes e de outro, as 
táticas agenciadas pelos segmentos subalternos.  

Assim, a cultura popular estaria situada nesse espaço de enfrentamento 
das relações que unem dois conjuntos de dispositivos: de um lado os 
mecanismos da dominação simbólica, cujo objetivo é tornar aceitáveis, pelos 
próprios dominados, as representações e os modos de consumo que, 
precisamente qualificam (ou antes desqualificam) sua cultura como inferior e 
ilegítima e, de outro, as lógicas específicas em funcionamento nos usos e nos 
modos de apropriação do que é imposto.  Para o autor, é nesse espaço entre as 
"injunções constrangedoras" da cultura dominante e a recepção "rebelde" e 
"matreira" que se dá o uso ou, melhor dizendo, os modos de usar objetos, 
discursos, comportamentos, hábitos, crenças, modelos culturais etc. por parte 
do "popular". Desta forma são nos modos de usar, como práticas sociais, que se 
deve encontrar essa categoria. 

A partir dessas percepções concluímos que, apesar das diferenças de 
abordagens, os pesquisadores da cultura situam seus objetos de estudo no 
campo formado pelas ideias, as atitudes, as crenças, os comportamentos e os 
rituais constituídos pelos diferentes grupos sociais, como instrumentos que 
possibilitam compreender a vivência e sua realidade social.  

Da mesma forma a paisagem  

apresenta simultaneamente várias dimensões que cada matriz 

epistemológica privilegia.  Ela tem uma dimensão morfológica, ou seja, 
é um conjunto de formas criadas pela natureza e pela ação humana, e 
uma dimensão funcional, isto é, apresenta relações entre as suas 
diversas partes. Produto da ação humana ao longo do tempo, a 
paisagem apresenta uma dimensão histórica. Na medida em que uma 
mesma paisagem ocorre em certa área da superfície terrestre, 
apresenta uma dimensão espacial. Mas a paisagem é portadora de 
significados expressando valores, crenças, mitos e utopias: tem uma 
dimensão simbólica (CORRÊA, 1998, p.8). 

Neste sentido faz-se necessário compreender essas diversas abordagens 
e como elas contribuíram para o pensamento atual. 

Carl Sauer ao tentar resolver a dualidade existente entre a geografia física 
e a humana propõe uma abordagem morfológica da paisagem, na qual considera 
que a paisagem “tem uma identidade que é baseada na constituição 
reconhecível, limites e relações genéricas com outras paisagens. Sua estrutura 
e função são determinadas por formas integrantes e dependentes” (SAUER, 
1998, p.23) sendo que "a paisagem cultural é modelada a partir de uma 
paisagem natural por um grupo cultural. A cultura é o agente, a área natural é o 
meio, a paisagem cultural o resultado" (CORRÊA, 1998, p. 9). 

Seguindo esta linha, Denis Cosgrove (1998) sugere uma abordagem que 
considere os valores simbólicos da paisagem e sua relação com o homem, 
enquanto parte dela. O autor ainda propõe o estudo das relações de poder 
estabelecidas e distingue dois tipos de paisagens geográficas: “A primeira é a 
"paisagem da cultura dominante", um dos meios através do qual o grupo 
dominante exerce seu poder[...] o segundo tipo é denominado de "paisagens 
alternativas": paisagens residuais (que sobraram do passado), emergentes 
(futuros possíveis) e excluídas (mulheres, negros, periféricos...). Cada um 
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desses grupos vivencia "uma experiência e consciência diferentes, até certo 
ponto uma cultura diferente", sendo que essas diferenças são expressas nas 
paisagens, principalmente nas paisagens urbanas.   

Já Milton Santos busca fazer a distinção entre paisagem e espaço. Para 
ele a paisagem existe no espaço social, através das relações entre o homem e 
o espaço. “A paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, 
exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre 
homem e natureza. O espaço são as formas mais a vida que as anima" (2006, 
p. 66). A paisagem é vista assim, como a dimensão visível da apropriação pelo 
homem do espaço, ou seja, da territorialização. 

Essas abordagens nos levam a compreensão de que a paisagem deve 
ser analisada a partir da “sua relação com um sujeito coletivo: a sociedade que 
a produziu, que a reproduz e a transforma em função de uma certa lógica” e que 
não é suficiente  

Explicar o que produziu a paisagem enquanto objeto. É preciso 

compreender a paisagem de dois modos: por um lado é vista por um 
olhar, aprendida por uma consciência, valorizada por uma experiência, 
julgada (e eventualmente reproduzida) por uma estética e uma moral, 
gerada por uma política, etc. e, por outro lado ela é matriz, ou seja, 
determina em contrapartida, esse olhar, essa consciência, essa 
experiência, essa estética e essa moral, essa política etc. (BERQUE, 
1998, p.  85). 

Ou seja, de acordo com esta concepção a paisagem é plurimodal, assim 
como é plurimodal o sujeito para o qual a paisagem existe e os dois são “co-
integrados em um conjunto unitário, que se auto produz e se auto reproduz [...] 
pelo jogo, jamais de soma zero, desses modos diversos. [...] esse jogo 
impregnado de sentido que é a cultura” e ao se estudar a paisagem não está em 
causa somente a visão, mas todos os sentidos, não só a percepção, “mas todos 
os modos de relação do indivíduo com o mundo [...]”. Desta forma a paisagem 
“situa os indivíduos no seio de uma cultura, dando com isso um sentido a sua 
relação com o mundo” (BERQUE, 1998, p. 86- 87). 

Deste modo Besse (2014, p. 41) destaca a necessidade de superação do 
dualismo homem/natureza através de uma perspectiva relacional, e para isso 
deve-se recorrer 

às noções de hibridação e de associação do humano e do não humano, 

associações que podem, é bem verdade, assumir aparências variáveis 
‘em função das culturas e das épocas. A paisagem aparece cada vez 
mais como uma entidade relacional [...] ao mesmo tempo, e 
essencialmente, totalmente natural e totalmente cultural. É o elemento 
onde a humanidade se naturaliza e onde a natureza se humaniza (e se 
simboliza). 

Exclui-se assim as abordagens unilaterais, sejam elas antropocentradas 
ou naturalistas e a paisagem passa a ser vista como um meio, que  “conforma 
um modo de olhar o espaço mais nuançado e próximo da vida cotidiana, 
aproximando a cultura e a política das práticas espaciais, corporais e ações 
cotidianas” (BARBOSA, 2020, p. 252). A partir desse modo de pensar as 
relações entre o homem e o meio em que vive, o estudo das culturas, assim 
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como das paisagens está intimamente relacionado ao estudo do poder e mais 
recentemente à noção de cidadania paisagística. 

As discussões acerca do direito à paisagem e da cidadania paisagística 
foram estimuladas nos últimos anos tanto pela ampliação do conceito de 
paisagem, a partir de uma perspectiva relacional, quanto pelas profundas 
transformações ocorridas nos ambientes urbanos. Além disso a ideia da 
paisagem associada ao bem viver contribui com essa forma de se pensar as 
relações entre paisagem construída e paisagem natural. 

A dimensão política da paisagem é abordada por diversos autores 
(RIBEIRO, 2021; BARBOSA, 2020; BESSE, 2014; DEBARBIEUX, 2007), que 
analisam a luta que os grupos estabelecem ao reivindicarem o direito de 
usufruírem dos espaços públicos e “esses debates envolvem a reflexão sobre 
espaços de vida, realidades imediatas e futuras da cidade, palcos da existência 
de sujeitos sociais múltiplos” (BARBOSA, 2020). 

Neste sentido Besse (2014) questiona se as paisagens não seriam “de 
certa forma, os instrumentos da dissimulação de realidades sociais e 
econômicas bastante inglórias, como a da exclusão socioespacial, por exemplo? 
Qual é o teor ideológico de uma paisagem? Quais os significados e valores estão 
presentes nessas paisagens? 

Esses questionamentos nos fazem pensar na dimensão política da 
paisagem e, consequentemente nos sujeitos e suas territorialidades. A paisagem 
nessa perspectiva não é somente objeto de observação, “mas de inserção do 
homem no mundo, lugar de lutas pela vida, manifestação do seu ser com os 
outros, base do seu ser social” (DARDEL apud BESSE, 2014, p. 30). Entender 
como essas territorialidades vão sendo construídas e como se constituem em 
campo de disputa pelos diversos grupos que dela reivindicam se tornou tarefa 
de geógrafos, sociólogos, antropólogos, arquitetos e urbanistas, dentre outros.  

Essas disputas se ampliam em cidades maiores, mas em muitos casos já 
são visíveis também em cidades médias e pequenas, principalmente nos casos 
em que há profundas transformações em áreas urbanas ou em áreas 
degradadas, como os centros históricos e áreas industriais. Nesses casos o 
direito à paisagem é “mais do que uma discussão sobre o direito de “vistas”, ou 
o direito de se relacionar com a natureza, o direito à paisagem coloca de maneira 
mais clara as reivindicações de grupos e indivíduos pelo ser-no-mundo, por 
existir e ter sua existência reconhecida e respeitada” (RIBEIRO, 2021, n/p). A 
paisagem é então percebida “como um objeto político e uma ferramenta de 
negociação política que conecta os grupos sociais ao ambiente circundante e à 
gestão territorial” e pode ser compreendida como paisagem-ação 
(DEBARBIEUX, 2007, p. 3). 

É nesse contexto de fragmentação dos espaços urbanos e de afirmação 
territorial que o grafite e/ou pichação surgem como símbolo das lutas pelo 
controle do espaço. Sujeitos anônimos deixam sua marca na paisagem, ainda 
que de forma efêmera, estabelecendo ou reforçando territorialidades em 
oposição às territorialidades do poder dominante estabelecido. 

 

2. O GRAFITE COMO EXPRESSÃO CULTURAL E AFIRMAÇÃO DE 
TERRITORIALIDADES 
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O termo grafite, assim como pichação são expressões que surgiram na 
segunda metade do século XX e podem ser “consideradas formas públicas de 
expressão pictórica sobre suportes parietais” (CALÓ, 2005, p. 247) sendo no 
princípio, mais associadas a ações transgressoras e subversivas que 
apresentavam um forte conteúdo político. Já a distinção entre grafite e pichação, 
de acordo com Caló (2005), é feita aparentemente somente no Brasil. O termo 
pichar surgiu no século XX e tem origem no inglês pitch (piche, breu), enquanto 
os textos estrangeiros se referem a grafittes, palavra originária do latim graffiti 
(graffiare – arranhar). Há variações na definição do termo nos diversos campos 
como história da arte (escritos e desenhos antigos), arqueologia (desenhos 
elaborados e desenhos antigos) e mineralogia (mina do lápis). 

Na atualidade o termo picho vem sendo substituído por “grafite escrito 
(quando o grafiteiro somente escreve, e dentro de padrões da arte da caligrafia) 
e grafite pictórico (nos casos de trabalhos com uma carga de elaboração maior 
e uma ‘estética’ melhorada)” (CALÓ, 2005, p. 249).  

Há controvérsias quanto à separação entre os termos, de acordo com 
Tartaglia (2013) pichação e grafite não devem ser considerados uma mesma 
forma de expressão por diferenciarem-se em conteúdo e acabamento artístico, 
sendo que essa controvérsia existe até mesmo entre pichadores e grafiteiros, 
pois no documentário “Cidade Cinza” (2012) um dos Gêmeos, dupla de 
grafiteiros com obras em várias cidades pelo mundo, afirma que todo grafiteiro 
já foi pichador, pois é uma forma de protesto que persiste. Para este trabalho os 
termos grafite e pichação serão adotados, respectivamente para se referir à arte 
pictórica, autorizada e à arte anônima, considerada transgressora. 

Quanto ao surgimento do grafite como expressão Canclini (2003, p. 337) 
destaca pelo menos três fases  

- A 1ª fase no maio de 1968 em Paris e outras cidades europeias, onde as 
inscrições eram palavras de ordem antiautoritárias, utópicas e com fins 
macropolíticos; 

- A 2ª fase em Nova Iorque, surgindo a partir dos bairros marginais e metrôs 
fazendo referência aos guetos, com propósito micropolítico;  

- Já a 3ª fase na América Latina, onde o grafite adquiriu características de 
deboche e cinismo, surgindo como manifestação da desordem urbana, da perda 
da credibilidade nas instituições políticas e do desencanto utópico.  

Neste contexto, além de ser considerado uma manifestação artística o 
grafite era considerado uma manifestação política. Porém “se a pichação ganhou 
contornos políticos nas décadas de 1960 e 1970, houve um claro processo de 
despolitização dessa manifestação, mantendo-a como uma prática 
marginalizada em praticamente todos os segmentos da sociedade (TARTAGLIA, 
2010)2. Ainda que a partir da década de 1980 a pichação tenha se desvinculado 
das manifestações políticas devido à redemocratização, ela não deixa de ter seu 
caráter político, já que se difunde nos grandes centros urbanos e “aparece como 

                                                             
2 Deve-se destacar ainda o aspecto legal, que desde a promulgação da lei de crimes ambientais 
(9605/98), considera a pichação como crime ambiental, em edificações ou monumentos urbanos 
(art. 64), e pode limitar a ação dos pichadores e grafiteiros. Porém o parágrafo 2º da mesma lei 
(incluído pela Lei 12408/2011), considera que o grafite para fins de valorização do patrimônio 
público ou privado não é crime, desde que com autorização do proprietário. 
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uma das formas mais suaves de dar vazão ao descontentamento e à falta de 
expectativa (...) É uma guerra feita com tinta [...]” (GITAHY, 1999, p. 24) e se 
estabelece com a desestruturação urbana e se fortalece como marca de 
territorialidade. 

No Brasil as primeiras manifestações surgiram na cidade de São Paulo na 
década de 1980, e foram disseminadas em 1990 pelo movimento Hip Hop, que 
privilegiava uma abordagem mais crítica da sociedade, principalmente das 
periferias, sendo que a partir desse momento o grafite se difundiu também para 
outras cidades do país (TARTAGLIA, 2013).  

Canclini define o grafite como um gênero artístico impuro, híbrido pois 
transita entre as culturas ditas culta, massiva e popular, para o autor, a 
expressão é lugar de “intersecção entre o visual e o literário, o culto e o popular, 
aproxima o artesanal da produção industrial e da circulação massiva [...]” e é 
também  

uma escritura territorial da cidade, destinada a afirmar a presença e até 

a posse de um bairro. As lutas pelo controle do espaço se estabelecem 
através de marcas próprias e modificações dos grafites de outros. Seu 
traço manual, espontâneo, opõe-se estruturalmente às legendas 
políticas ou publicitárias “bem” pintadas ou impressas e desafia essas 
linguagens institucionalizadas quando as altera. O grafite afirma o 
território, mas desestrutura as coleções de bens materiais simbólicos. 
(CANCLINI, 2003, p. 336-337) 

O grafite assim, se constitui em um meio de representação sincrético e 
transcultural, é ao mesmo tempo linguagem visual e linguagem textual, aglomera 
e desconstrói elementos simbólicos, se estabelece como uma narrativa 
fragmentada de uma dada realidade. Transita entre o culto3 e o popular, mas 
principalmente se caracteriza como marca na paisagem, que estabelece 
territorialidades e “é um modo marginal desinstitucionalizado, efêmero, de 
assumir as novas relações entre o privado e o público, entre a vida cotidiana e a 
política (CANCLINI, 2003, p. 339). Esse pensamento é compartilhado por Hall 
ao discutir os resultados da globalização nas culturas, para ele “o resultado do 
mix cultural, ou sincretismo, atravessando velhas fronteiras, pode não ser a 
obliteração do velho pelo novo, mas a criação de algumas alternativas híbridas” 
e me parece ser nesse espaço entre as "injunções constrangedoras" e a 
recepção "rebelde" e "matreira", que o grafite se insere (HALL, 1997, 
CHARTIER, 1998). 

Essas intervenções artísticas efêmeras transformam as paisagens 
urbanas constantemente e permitem que compreendamos as práticas que se 
estabelecem, sejam elas pessoais ou sociais, de conflito ou consenso “produzem 
uma paisagem que torna ela mesma um meio de ação política” (BARBOSA, 
2020, p. 194). 

                                                             
3 Exemplo de grandes artistas grafiteiros que adquiriram prestígio dentro do mercado das artes. 
Para Chartier (1995, p. 11) “As formas populares das práticas nunca se desenvolvem num 
universo simbólico separado e específico; sua diferença é sempre construída através das 
mediações e das dependências que as unem aos modelos e às normas dominantes” , nesse 
sentido faz-se necessário identificar como se operam as relações entre, de um lado as formas 
impostas pelos grupos dominantes, e de outro, as táticas agenciadas pelos segmentos 
subalternos. 
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3. O GRAFITE NO PORTO – A ARTE COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO 
POLÍTICA E REIVINDICAÇÃO DA CIDADANIA PAISAGÍSTICA 

A região do Porto na cidade de Pelotas passa por um processo de 
transformação da paisagem com a implantação do Campus Porto da UFPel e da 
ampliação das instalações portuárias. A área que era caracterizada pelo 
abandono e degradação tem sido alvo de investimentos que configuram uma 
nova dinâmica de ocupação e apropriação do espaço, com o estímulo para 
novos empreendimentos. Essas transformações já são perceptíveis na 
paisagem e no cotidiano dos moradores do Bairro Porto e adjacências. 

As transformações começaram a partir da instalação de algumas 
unidades da UFPel ao final da década de 1990, como a implantação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, do Instituto de Ciências Humanas (ICH) 
e do Instituto de Letras e Artes (ILA). Processo que foi intensificado a partir de 
2006, quando a UFPel recebeu em doação parte do complexo industrial do 
antigo Frigorífico Anglo. Além disso a Universidade aderiu ao Programa de Apoio 
à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que permitiu 
a criação de 48 novos cursos, sendo que 27 estão instalados no novo complexo 
universitário (UFPEL, 2021; SÁ BRITTO, 2016). 

Esses novos usos 

têm uma concentração espacial que vem se refletindo em 

transformações no uso e na apropriação do território, na medida em 
que vem provocando um crescente processo de valorização dos 
imóveis no lugar, até então caracterizado pelos usos industriais, 
portuários e de residência do ex-proletariado pelotense, assim como 
de grupos sociais de baixa renda que vinham ocupando a área nas 
últimas décadas em função do baixo custo do solo, resultante da 
supressão das atividades produtivas. (SÁ BRITTO, 2016, p. 596) 

Já é possível notar o abandono da área por parte da população de baixa 
renda que não consegue arcar com os alugueis onerosos, por outro lado 
percebe-se também a substituição das edificações e conjuntos de edificações 
térreas por edifícios para suprir a demanda por habitação para os estudantes. 
Essa nova configuração espacial, a despeito do planejamento “se traduz na 
simultânea dispersão, concentração, conjunção e disjunção do tecido social e 
espacial urbano” e pode ser rapidamente observada na paisagem urbana, 
através das novas construções ou das revitalizações, que acabam por 
ressignificar as tipologias industriais abandonadas (figuras 1 e 2).  
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Ao mesmo tempo, as edificações industriais em desuso se encontram em 
avançado estado de deterioração, incluindo alguns prédios que hoje pertencem 
à Universidade e que ainda não passaram pelo processo de revitalização. Muitas 
dessas edificações são características do período da industrialização, se 
constituindo em bens culturais do município. Muitas delas apresentam em suas 
fachadas grafites/pichações, exemplo do antigo prédio da Fábrica Cotada que 
hoje abriga a Escola de Engenharias da UFPel, percebe-se pelas imagens 
representadas na figura 3, que grande parte da edificação continua se 
deteriorando. 

As pichações representadas nesta fachada seguem as inscrições dos 
muros do entorno, com elementos que fazem referências individuais ou do grupo 
a que o artista pertence4. 

 

                                                             
4 Para esse trabalho não foi feita a identificação dos grupos, somente um reconhecimento dos 
elementos representados. 

Fonte: file:///C:/Users/User/Downloads/6864-Texto%20do%20Artigo-27378-1-10-20190417.pdf  

Figura 2- Antigo Frigorífico Anglo - Atual Campus UFPel 

Fonte:  https://wp.UFPel.edu.br/patrimonioindustrial/galeria/imagens/ 

Figura 1- Prédios estudantis substituem tipologias habitacionais unifamiliares 
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Figura 3- Quarteirão da antiga Fábrica Cotada - atual Escola de Engenharias/UFPel  
Formado pelas Ruas Conde de Porto Alegre, João Pessoa, Benjamin Constant e José do 

Patrocínio 

 

Fonte: SCHWANZ, 20215 

Como uma tentativa de coibir essas pichações e estimular a produção 
artística no local, do outro lado da Rua Conde de Porto Alegre foi desenvolvida 
a intervenção “Arte no Muro 1”, dentro do projeto OTROPORTO – inciativa da 
Sagres e CMPC Celulose Riograndense, em parceria com a UFPel, de 
revitalização das instalações portuárias (figura 4). A instalação contou a 
presença de artistas nacionais e internacionais selecionados através de edital e 
recebeu iluminação e pavimentação para contemplação.  

Essas iniciativas, tanto da administração do Porto como da Universidade, 
são tentativas de controlar a produção espontânea, estimulando os artistas 
locais a desenvolverem suas intervenções de forma a não causarem maiores 
danos às estruturas já deterioradas6, porém o projeto “Arte no Muro” está em sua 
segunda edição e na lista de artistas selecionados há apenas dois de Pelotas. 

Dessa forma, o que inferimos é que há uma resistência por parte dos 
grupos ou indivíduos, como forma de afirmar suas territorialidades, já que a área 
rapidamente se transforma e outros atores passam a disputar estes espaços e 
uma dessas formas é a pichação. 

                                                             
5 Montagem feita com imagens de autoria de Jezuina Kohls Schwanz em setembro de 2021. 
6 Há um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura intitulado “QRCODE 
Patrimônio UFPEL”, que prevê instalações digitais nesses prédios, também com intuito de coibir 
as intervenções espontâneas que possam ser danosas. Disponível em: 
https://wp.UFPel.edu.br/patrimonio/. 
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Figura 4- Instalação do projeto Arte no Muro 

 

Fonte: SCHWANZ, 2021 

Na imagem do centro inferior da figura 4 notamos que as pichações já 
disputam espaço com o grafite e como uma forma de demarcação do território 
estabelece-se um embate entre o “oficial” e o “marginal”. A pichação se 
caracteriza como “uma escritura que perverte o espaço físico e ideológico e 
relativiza a correlação de propriedade e territórios, e, expressa assim, a 
desarticulação das cidades e da cultura” (COSTA JÚNIOR E PORTINARI, 2014, 
p. 6), além de expressar formas de resistência à cultura ou grupos dominantes, 
expressa também seu descontentamento em relação à sua posição periférica e 
de exclusão, como uma recepção rebelde (CHARTIER, 1996) ou como 
estratégia/tática (CERTEAU, 1994). 

Ambas são representações artísticas, ainda que uma delas seja 
considerada “marginal”, que adquirem significados distintos pois representam 
territorializações distintas e enquanto “formas simbólicas não são apenas 
instrumentos de conhecimento e comunicação”, elas controlam os significados, 
“legitimando a estrutura social e de poder a ela associado”, poder este que pode 
ser contraposto, independente das intenções de sua concepção e são essas 
intensões e tensões que lhe conferem o caráter de texto político, se inserindo na 
esfera da cidadania (CORRÊA, 2018). 

Além dessa iniciativa, as fachadas de alguns prédios da UFPel também 
receberam obras de artistas locais, de outras cidades e até internacionais, como 
na lateral do prédio do núcleo de transportes (NUTRANS) em frente ao “Arte no 
Muro” (figura 5). Entre os dois painéis podemos visualizar um terreno vazio, a 
contradição se estabelece quando ao fundo se distingue as edificações precárias 
e o próprio acesso às edificações sem pavimentação (Rua Dr. João Pessoa), 
contrastando com a pavimentação destinada à visualização do muro. 
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Figura 5- Instalação do projeto Meeting Of Styles (MOS) - prédio da NUTRANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  SCHWANZ, 2021 

 

É possível também destacar tanto na figura 4 quanto na figura 5 que os 
temas que remetem à água (rio ou mar) estão presentes, porém essa relação da 
cidade com as águas do canal é praticamente inexistente. Como paisagem a ser 
observada e usufruída, são poucos os pontos em que isso acontece, mesmo nas 
áreas de ocupação irregular que se espalham por boa parte das margens do 
canal São Gonçalo que serpenteia a zona urbana do município. Neste sentido 
há uma necessidade de resgatar essa relação com as águas, mas isso é feito de 
forma ambígua, através da paisagem reproduzida nos painéis e não a real. 

Destacamos ainda nessa discussão uma intervenção artística realizada 
em um muro que separa as instalações do Campus da comunidade da Balsa 
(figuras 6 e 7). O muro foi construído pela instituição logo após a gestão ter 
adquirido as instalações do Antigo Frigorífico e atualmente abriga a reitoria e 
diversos cursos da Universidade. A figura 6 representa o muro7 antes da 
intervenção com o grafite e da sua abertura para o Bairro Balsa, caracterizado 
pela falta de infraestrutura e pelas ocupações irregulares. 

 

                                                             
7 Esse muro já foi alvo de conflitos com a Comunidade da Balsa. O mesmo foi construído pela 
Universidade, obstruindo o acesso dos moradores ao bairro. Esse acesso, ainda que seja feito 
pela propriedade da Instituição, já faz parte do sistema viário, inclusive conta com asfalto e com 
linhas de ônibus acessando o bairro por esta área (KARPINSKI & ADOMILI, 2012). 
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Figura 6 - Muro antes da intervenção 

 

Fonte: Google street view 

 

Figura 7- Muro atualmente - após intervenção 

 

Fonte:  SCHWANZ, 2021 

Em um primeiro momento houve a intenção de “isolar” o campus da 
Comunidade da Balsa, porém, a partir das manifestações por parte da população 
local, houve uma tentativa de integrar as duas áreas através da intervenção 
artística e da demolição de parte do muro e abertura de alguns vãos8, mas o que 
percebemos a partir das imagens da figura 7 é que o lado do muro voltado para 
a Balsa continua cinza, sem intervenção e somente dissimula a falta de 
infraestrutura do local e a disputa territorial estabelecida. 

Essa breve análise das transformações na paisagem do Porto, foi uma 
primeira aproximação com o objeto de estudo, sendo que o objetivo desta forma 

                                                             
8 Essa percepção é meramente visual a partir das imagens, não foi realizado um estudo sobre 
as intenções com a intervenção. Sabe-se que há uma negociação entre município, Universidade 
e população para viabilizar um outro acesso para a área e a pavimentação da rua lateral paralela 
ao muro. 
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não foi compreender os discursos presentes nas intervenções e sim como esses 
conflitos se constituem na paisagem dessa área, que atualmente se configura 
como um espaço de disputas e de formação de novas territorialidades.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para identificar e compreender os conflitos estabelecidos em áreas 
urbanas fragmentadas adotamos como fonte para esta pesquisa a produção de 
grafites e pichações no Bairro Porto e adjacências em Pelotas. Consideramos 
também, a polissemia dos conceitos de cultura e paisagem, percebendo a 
paisagem não como uma mera vista da territorialização, mas aproximada do 
conceito de paisagem-ação e sob uma perspectiva relacional, na qual os grupos 
ou indivíduos se expressam no cotidiano e como resposta política às demandas 
por direitos sobre o território.  

A partir do grafite e das pichações pretendemos evidenciar a centralidade 
que os estudos culturais e de cidadania paisagística tem adquirido nos últimos 
anos. Já a compreensão de que o grafite é uma manifestação artística hibrida, 
que transita entre o culto e o popular, entre a linguagem pictórica e a textual e 
que marca e constrói a paisagem, afirmando territorialidades - ainda que 
efêmeras – nos permitiu evidenciar a fragmentação espacial e os conflitos que 
se estabelecem como forma de reivindicação do direito de participar de forma 
ativa nos processos decisórios de planejamento territorial. 
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