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Resumo 

 

O trabalho discute as relações de gênero presentes nos movimentos de ocupação 

visual da cidade de Porto Alegre, percebidas sob uma polarização valorativa entre os 

conceitos de graffiti e pichação, próprios do imaginário brasileiro. Consideram-se 

graffiti as marcações visuais institucionalizados e socialmente aceitas, enquanto a 

pichação é interpretada pelo caráter pejorativo de marginalidade e vandalismo. Os 

eventos de ocupação visual, entendidos como happenings, foram compreendidos como 

meios de interação em que se colocam em xeque questões como espaço coletivo e 

liberdade de expressão, em uma espécie de espaço comunicacional fronteiriço, sob uma 

construção dialógica onde o protagonismo é marcantemente masculino e as poucas 

mulheres participantes recriam seus referenciais identitários em acoplação, confronto ou 

submissão aos parâmetros masculinos. Movimentos que configuram um espaço 

comunicacional de fronteira entre a arte e a contravenção, nos quais a atuação feminina 

transita entre a identificação com o plano público e o privado, simbolizados pela 

dicotomia socialmente compartilhada entre o graffiti e a pichação. Deste modo, 

discutiu-se como a forma de ocupação urbana, seja ela mais ou menos 

institucionalizada, facilita ou não a inserção feminina e delimita fronteiras entre o 

espaço masculino e feminino, além de se compreender a atuação dessas mulheres como 

uma ferramenta política emancipatória para a flexibilização de padrões hierárquicos de 

gênero. 

Buscou-se compreender o protagonismo de mulheres nesses movimentos através 

da análise das dinâmicas de discurso, que compõem e demonstram relações entre o 

feminino e os atos de ocupação visual. Para tanto, foram realizadas entrevistas abertas 

com mulheres atuantes na composição de grafismos urbanos, compreendidas 

posteriormente sob a premissa dos Estudos Críticos do Discurso. 

Em tais entrevistas, as participantes relataram suas perspectivas sobre relações 

de gênero no contexto da street art porto alegrense, marcadas por paradoxos acerca do 

papel feminino, relacionado com o âmbito privado, e o espaço público onde se constitui 

a experiência da ocupação urbana. 
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