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Resumo:Este artigo pretende apresentar a pesquisa que vem sendo desenvolvida no 
Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA. Esta 
pesquisa tem como objetivo investigar a participação das mulheres grafiteiras nos 
espaços públicos, tomando como parâmetro a cidade de Salvador. Duas razões especiais 
motivam o desenvolvimento desta pesquisa. A primeira razão que justifica o estudo 
proposto corresponde ao fato de que, a variedade e importância dos estudos já 
disponíveis sobre a prática do grafite, praticamente não há reflexões que se debrucem 
sobre este tema a partir do estudos de gênero. A segunda das razões diz respeito 
especificamente ao universo estético-artístico e sócio-cultural em que se insere a prática 
do grafite enquanto uma linguagem da arte contemporânea presente no ambiente urbano 
das cidades. 
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Este artigo é resultado de um primeiro exercício de aproximação da pesquisa que 

vem sendo desenvolvida no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e 

Sociedade da UFBA, que tem como objetivo investigar a participação das mulheres 

grafiteiras nos espaços públicos, tomando como parâmetro a cidade de Salvador, 

observando a atuação dessas grafiteiras nesse cenário urbano e como elas constroem a 

imagem do feminino nos muros soteropolitanos. 

A invisibilidade feminina na história do grafite sempre me causou inquietações, 

pois mesmo com um considerável volume de estudos disponíveis sobre essa prática, 

notadamente, quase não há reflexões que se debrucem sobre o tema a partir do conceito 

de gênero. 
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Pouco ou nada se sabe sobre a presença da mulher, enquanto artista, grafiteira. 

Por outro lado, pensar o grafite sob a perspectiva das teorias de gênero, faz emergir a 

necessidade de pensar o lugar da mulher nessa prática, ao tempo em que propõe uma 

reflexão paralela sobre a mulher no espaço público. Debruçar-me sobre essas tensões, 

que apontam à mulher grafiteira duplamente transgressora, já que além do ato de 

grafitar, que por si só, já toma de assalto e intervêm nos espaços públicos, a faz transitar 

por ambientes, naturalizados como pertença do masculino, me faz vislumbrar a 

possibilidade de uma investigação singular que pode resultar em um trabalho importante 

para compreender os percursos empreendidos pelas mulheres na conquista do espaço 

público.  

Outro aspecto que estimula o meu interesse por essa pesquisa é o próprio 

universo estético-artístico, sócio-cultural no qual que se insere o grafite. Tendo 

emergido nos anos 1960, o grafite é fruto de uma ambiência revolucionária promovida e 

alimentada pela juventude estudantil das grandes cidades européias e americanas como 

também dos jovens afro americanos das periferias de Nova York. Embora tenha 

ocupado os muros das metrópoles, eles alcançaram rapidamente galerias e museus. 

Esses jovens tinham um motivo muito similar do fazer grafite, que era subverter uma 

suposta ordem social. Hoje, essa prática, não aparece como ato de vandalismo de jovens 

transgressores, mas como uma arte democrática, não só porque ela é submetida à 

contemplação e crítica do gosto popular, mas também pela sua concepção transgressora 

que favorece, em certo sentido autonomia para intervir nos espaços urbanos.  

Assim como outros centros urbanos Salvador também construiu sua história do 

grafite e convive, de forma crescente, com a presença, em seus muros, de peças 

grafitadas, fato que sugere, a necessidade de estudos que possam identificar a 

pluralidade de formas e interesses que dão corpo ao grafite soteropolitano. Portanto 

investigar a participação da mulher soteropolitana na construção da história do grafite 

inserida nessa dupla transgressão, a de grafitar e a de conquistar o espaço público, é 

uma forma de retirar essas mulheres da invisibilidade colaborando, portanto para 

construção dessa história de maneira democrática e inclusiva. 

 

 

GRAFITE: AS MARCAS DAS CIDADES CONTEMPORÂNEAS 



 

Das palavras de ordem que povoavam os espaços urbanos na década de 60 aos 

locais legitimados de arte, o grafite é ainda sinônimo de transgressão. Segundo Arce 

(1999, p. 122) essa expressão artística “remete a novos usos dos espaços públicos que se 

desenvolveram com a urbanização; envolve uma disputa simbólica pela definição da 

cara dos espaços”. Entre essa linha tênue da legalidade e a ilegalidade que o grafite 

constrói sua história, porém ao longo desse percurso vamos observar que a “conotação 

da legal ou ilegal freqüentemente deriva apenas no grupo que o realiza”. 

Outras expressões artísticas que fazem uso do espaço urbano também mantêm o 

“caráter marginal” presente nos grafites como, por exemplo, o lambe-lambe ou stickers, 

uma versão “adesiva” dessa prática e a pichação. Esta última é vista por muitos apenas 

como um ato de vandalismo, sem compromisso estético. Porém embora a pichação 

tenha um caráter transgressor mais latente, ela também possui preocupações de ordem 

estética tendo em vista a elaboração de alfabetos estilizados com características próprias 

que demonstra preocupação na elaboração dessas letras como tentativa de se diferenciar 

das demais. As duas atividades, tanto a pichação quanto o grafite, são muito próximas, 

ocorrendo muitas vezes das duas linguagens surgirem em uma mesma obra, o que 

dificulta uma definição precisa e consensual a respeito delas. Portanto adoto o nome 

grafite quando me refiro as duas práticas devido à dificuldade de perceber uma linha 

divisória que possa assegurar uma definição. Dado a dificuldade de perceber elementos 

que caracterizem linhas divisórias tão substanciais e fluentes na concepção das duas 

referidas expressões. 

O uso das paredes para acolher e formatar reivindicações sociais não é 

exclusividade da contemporaneidade. Basta lembrar, por exemplo, que já na Roma 

Antiga seus cidadãos costumavam expressar-se, com escritos em carvão nas paredes dos 

edifícios da Cidade Eterna, desde protestos e profecias à simples divulgação de éditos, 

leis e acontecimentos públicos. Mas é, certamente, o território da cidade contemporânea 

que vai servir de suporte ao grafite na sua dimensão de arte urbana. Nesta perspectiva, é 

consensual localizar sua emergência por volta da segunda metade da década de 60 do 

século passado, associado, especialmente, às grandes manifestações de rua, como Maio 

de 1968 em Paris. Neste mesmo período entravam em cena, ainda que por razões 

distintas daquelas provocadas pelo ambiente de contestação política dos estudantes 

franceses, os grafites da periferia de Nova York. Estes passaram a utilizar os carros e as 



estações do metrô e os muros da cidade como suportes para mensagens que, 

expressando gosto e estilo, demarcavam os territórios das várias tribos urbanas. 

É no entanto, na primavera parisiense de 1968 que os grafites assumem uma 

importância fundamental, ao emprestarem aos muros a “mobilidade selvagem” 

indispensável à comunicação instantânea necessária ao sucesso das “barricadas do 

desejo” armadas pela ruas da velha Paris (MATOS, 1989, p.64). Misturando política e 

humor, inscrições como: “todo poder à imaginação”, “é proibido proibir”, e entre muitas 

outras, promoveram uma guerrilha comunicacional, verdadeira “Revolução dos Muros”, 

constituindo-se como elemento indissociável da contestação do Maio de 1968 e, para 

muitos, um dos traços mais originais daquele movimento (MATOS, 1989, p.64). 

Sabemos, que a rebelião dos estudantes franceses alcançou outras universidades 

na Europa, como a da então Berlim Ocidental, por exemplo, chegou até Berkley, na 

Califórnia, visitou Tóquio, Cidade do México, etc. Os grafites foram junto, ocupando 

muros em línguas diversas – eram, afinal, uma arma fundamental do combate a ser 

travado. Entre nós, a grafitagem de palavras de ordem como “abaixo a ditadura” 

compunham o cenário das grandes movimentações de rua organizadas pelos estudantes 

em repúdio à Ditadura Militar. 

Em plena explosão da rebeldia político-cultural dos anos 1960, os grafites, 

acabaram por sentar praça, e em definitivo, no ambiente urbano. E à forma 

especialmente verbal, sem preocupação em associar imagens as palavras, que 

caracterizou sua presença na rebelião estudantil, veio juntar-se ao conjunto expressivo 

de possibilidades verbo-visuais que coloriu e colore, os muros das grandes metrópoles 

contemporâneas ainda hoje.  

Sinais de que o grafite não iria ficar contido nas ruas começam a ser vistos 

quando essa expressão artística começa a invadir as galerias porém apesar da crescente 

visibilidade que vem sendo dada ao longo desses anos a prática do grafite, inexistem, 

neste repertório de estudos e pesquisas, trabalhos que tenham se ocupado de investigar e 

refletir sobre o grafite na perspectiva da questão de gênero.  

A invisibilidade da participação feminina na cena do grafite é, portanto um 

obstáculo para retratar historicamente a atuação da mulher nesse ambiente que é 

aparentemente masculino. Nesse sentido é que perguntas como quem são as mulheres 

que grafitam e como elas são retratadas e representadas nos grafites continuam a ser 



feitas, dado que o ofício produzido por essas mulheres ainda não foram objeto de uma 

investigação mais sistemática. Em vista desse fato é que nos propomos a realizar essa 

investigação sobre a produção das mulheres grafite tomando como cenário a cidade de 

Salvador. 

 

A CONQUISTA DO ESPAÇO PÚBLICO PELAS MULHERES. 

 

Em nosso objetivo de investigar a presença das mulheres na produção dos 

grafites, adotamos a perspectiva das teorias de gênero - ou seja, um olhar sobre o 

fenômeno através das “relações sociais entre os sexos” (CASTRO, 1992, p.80). Nossa 

reflexão sobre a presença das mulheres nessa prática, porém, foca-se especialmente no 

fenômeno da conquista do espaço público pelas mulheres.  

Tradicionalmente, o feminino foi compreendido como subalterno e invisibilisado 

historicamente. Falar de mulheres, porém, não se limita a relatar os fatos em que elas 

estiveram presentes, mas também é reconhecer o processo histórico de invisibilizar 

esses sujeitos e reconhecer a sua presença. É a esta tarefa que nos propomos em nossa 

pesquisa. 

Os fenômenos da emergência do capitalismo e da urbanização tiveram como 

efeito a separação dos ambientes da família e do trabalho, até então compreendidos 

como uma célula única. Tal diferenciação radicaliza e dá um novo sentido à distinção 

entre público e privado. Às mulheres dos estratos sociais mais baixos foi imposta à 

necessidade dos deslocamentos físicos entre a casa e o local de trabalho, que acabaram 

por favorecer a apropriação cotidiana de novos ambientes urbanos. 

Porém, mesmo quando essas mulheres passaram a exercer as mais diversas 

funções fora do ambiente doméstico, suas atividades ainda foram consideradas menos 

importantes, assim como as que são exercidas no espaço da casa e, mesmo quando 

idênticas àquelas desempenhadas pelos homens, o salário das mulheres eram os mais 

baixos. Ainda hoje, as atividades às quais se dá o rótulo de masculinas são 

invariavelmente reconhecidas como de maior prestígio social e, quando exercidas por 

mulheres, são tidas como ações extraordinárias e causam estranhamento. A 

desvalorização das atividades executadas pelas mulheres gera uma desvalorização na 

visão da mulher como sujeito histórico. 



Tal cenário só começa a ser transformando ao longo do século XX, período de 

uma revolução cultural e social em diversos níveis, que modificou substancialmente o 

status da mulher na sociedade. Tal revolução pode ser observada através de mudanças 

profundas tanto naqueles aspectos que marcam o que chamamos de vida privada, como 

a sexualidade, a afetividade e a reprodução, quanto nos aspectos da vida pública, como 

as trajetórias educacionais e profissionais. 

Até então, a educação das mulheres era voltada principalmente à formação 

moral e à construção do papel de educadora de gerações futuras, responsável pela 

educação dos filhos. Era igualmente responsabilidade delas a reprodução, que as 

mantinha isoladas na vida doméstico/privada, interditando-lhes qualquer forma de 

participação social. Tais construções conduziram a uma associação entre mulheres e 

submissão, que vai ser reforçada na construção da ideologia da “feminilidade”, 

associando as mulheres ao estereótipo do sexo frágil. 

A hierarquização das diferenças entre sexo transformou-se em desigualdade, 

deixando como únicas alternativas para as mulheres a maternidade e o casamento, 

funções exercidas nos espaços privados; enquanto aos homens ficavam reservados a 

política e os espaços públicos, onde eram desenvolvidas as relações de poder. Aquelas 

que desafiassem tais roteiros teriam que arcar com o estigma da marginalidade. 

Daí a importância das mudanças acontecidas na vida cotidiana durante o século 

passado. Longe de afirmarmos que a ideologia do “sexo frágil” tenha sido superada, 

temos que admitir que, sem dúvida, homens e mulheres aproximaram-se em novos 

espaços e práticas sociais. O aumento do controle das mulheres sobre o próprio corpo e 

a própria sexualidade, cujo ápice foi o surgimento da pílula anticoncepcional, vai 

proporcionar às mulheres mais autonomia em relação ao seu corpo. 

As transformações na vida privada das mulheres irão interferir no espaço 

público, e a presença das mulheres neste espaço promove “o deslocamento das 

representações do masculino e do feminino” (GONÇALVES, 2004, p.7). Essas 

transformações sociais terão um alcance político, possibilitando às mulheres a conquista 

do status de cidadãs. Na medida em que são reconhecidas e inseridas socialmente, as 

mulheres legitimam as suas reivindicações de direitos e conquistas de novos espaços 

sociais. Essas conquistas possibilitam a modificação da sua relação com as esferas 

pública e privada e se mostram um importante fator de democratização da cidadania, 



capaz de provocar profundas transformações na identidade feminina, nos papéis e 

relações que passam a estabelecer. 

Segundo Costa (1998, p.50) algumas teóricas feministas acreditaram que a 

utilização do par dicotômico público x privado reafirma a idéia das mulheres como 

vítima da sua própria biologia, desvaloriza a atuação feminina no mundo privado e 

exalta a vida pública como a esfera do poder e da autoridade, portanto, a de mais valor. 

Concordamos que não é mais possível trabalhar na perspectiva do público e do privado 

como esferas separadas, tanto pela carga de vitimização das mulheres que tal 

perspectiva implica, quanto pelos avanços teóricos já realizados pelas Ciências 

Humanas. 

Julgamos, no entanto, ser inegável que as mulheres realizaram um percurso 

importante do espaço privado em direção ao espaço público, e acreditamos que 

compreendê-los é uma maneira essencial para observar as tensões no exercício da 

prática do grafite por mulheres, que intervêm nos espaços naturalizados como 

masculinos – a cidade – e, portanto, não pertencente a elas. 

 

E AS GRAFITEIRAS? ONDE ELAS ESTÃO? 

 

Na bibliografia disponível sobre o universo do grafite refere-se quase que 

exclusivamente a participação masculina. Nicholas Ganz foi um dos poucos autores que 

se ocuparam em retratar a participação feminina na street art. Em seu livro “Graffiti 

Woman” ele reuniu 128 grafiteiras dos 5 continentes, sendo 8 brasileiras e entre essas, 

apenas uma baiana, a artista plástica Andréa May. No universo acadêmico já começam 

a aparecer algumas pesquisas que se ocupem da atuação feminina nessa prática.  

A pesquisa “Meninas do graffiti: Adolescência, Identidade e Gênero nas 

Culturas Juvenis Contemporânea” desenvolvida por Viviane Magro teve o objetivo de 

analisar as experiências vividas por grupos de adolescentes e jovens que fazem grafite 

em Campinas, e compreender a experiência de identidades de meninas grafiteiras em 

seu cotidiano analisando também as questões de identidade na adolescência e suas 

implicações em práticas educativas em uma cultura juvenil contemporânea de periferia. 



A pesquisa desenvolvida pela autora concentrou-se na investigação da 

participação feminina no movimento hip-hop como grafiteira. E a partir dessa 

investigação ela observa que “são escassos estudos sobre o lugar das mulheres no 

movimento hip hop e, dentro desse movimento, o lugar das meninas no graffiti.” Magro 

ainda afirma que: 

 

“O que nos chama a atenção é a pouca visibilidade que as 
meninas têm no próprio movimento hip hop, como 
evidenciaram os trabalhos sobre o tema. Esse dado corrobora as 
premissas segundo as quais as mulheres são posicionadas nas 
culturas juvenis em plano secundário, uma vez que as 
implicações de sua participação no desenvolvimento dessas 
culturas não são analisadas.”(2003, p.67) 

 

Através dessa prática essas mulheres podem tentar quebrar a sua condição de 

subordinada. Essa subordinação e a hierarquização “se deve a uma construção social 

presente em diversas instâncias da vida cotidiana, ou seja, nas suas práticas políticas, 

sociais, econômicas, culturais e inclusive nos novos movimentos sociais, como no 

grafite.” (SILVA, 2008, p. 39). 

Porém a execução do grafite é uma tarefa que requer tempo, ou seja, exposição 

no ambiente, esforço físico, já que muitos são executados em locais de difícil acesso, e 

risco. Os desenhos são feitos em locais perigosos e não autorizados e corre-se o risco de 

confronto com a polícia. Mesmo com essa aparente impossibilidade da participação 

feminina, através da dicotomia construída socialmente em relação às atividades 

masculinas e femininas, as mulheres vêm disputando esse espaço.  

Nas atividades de grafitagem que tem o envolvimento de grafiteiros e grafiteiras 

observadas por Vivian Silva em sua pesquisa “As escritoras de grafite de Porto Alegre: 

um estudo sobre as possibilidades de formação de identidade através dessa arte”, 

geralmente, um homem coordena a atividade, todos falam sobre o desenho que 

pretendem fazer e define-se o espaço que cada um irá ocupar. Segundo Silva a ocupação 

do muro pode exemplificar uma situação de hierarquização. Os desenhos centrais ficam 

mais evidentes e são maiores. As grafiteiras reconhecem que há discriminação, pois 

sempre os locais reservados para elas ficam nas bordas dos muros demonstrando um 

desfavorecimento na ocupação feminina. 



Porém Magro acredita que o fato dessas meninas transgredirem essas barreiras 

impostas por relações sociais cotidianas, ocupando espaços que são tipicamente 

masculinos, faz com que elas se sintam participantes dessa sociedade. E sem dúvida são 

estratégias encontradas para reivindicar o seu lugar no mundo “ser reconhecida como 

ser que se expressa, cria, vivencia seus sentidos, modula sua própria voz [...]. Elas 

marcam presença nas ruas, pelas cores que são grafitadas nos muros, e que revelam a 

elas próprias suas identidades no transitar pelo espaço público, mostrando a existência 

vivida, do preto-e-branco às cores”(2003,p.199) 

 

EM BUSCA DE ESPAÇO:TRAÇOS DO GRAFITE FEMININO EM 

SALVADOR 

 

As pesquisas apresentadas já iniciam a construção de um retrato da participação 

feminina nesse cenário. Com o objetivo de observar como as grafiteiras de Salvador se 

envolvem e se relacionam com a prática do grafite foi iniciado os primeiros exercícios 

de aproximação com algumas grafiteiras soteropolitanas com vistas ao esclarecimento 

destas questões. 

O primeiro contato foi com a grafiteira Mônica2 e mais tarde com as grafiteiras 

Tétis e Kátia. As experiências vividas por essas grafiteiras demonstram expectativas 

bastante distintas em relação ao “fazer grafite” entre elas. 

Mônica, grafiteira, mãe, moradora do subúrbio de Salvador, em sua fala 

demonstra que sua expectativa em relação à grafitagem é uma forma de conquistar 

espaço na sociedade como artista, como mulher e inclusive para transformar a sua 

realidade social. O grafite possibilitou a ela deixar a venda de produtos nas praias de 

Salvador para se tornar educadora no projeto “Salvador Grafita” transformando hoje em 

sua única atividade remunerada. 

Tétis, formada em Administração de Empresas, solteira e Kátia3, casada, ambas 

moradoras de bairros do centro da cidade, exercem outras atividades remuneradas e não 

criam expectativas profissionais em relação ao grafite. Elas admitem que a manutenção 

da atividade tem um custo alto mas apenas gostaria de ter mais recursos financeiros para 

                                                        
2 Os nomes utilizados para fazer referência as grafiteiras serão o que elas utilizam para assinar os seus grafites. 
3 Kátia assim como Mônica é casada com um grafiteiro e começou a grafitar através do incentivo do marido. 



manter a grafitagem. Tétis ressalta ainda que, grafitar para ela é um momento de prazer 

e que não pensa como uma atividade profissional. Segundo Tétis e Kátia o contato com 

a rua é um fator estimulante nessa atividade além da possibilidade de utilizar o grafite 

como um instrumento na qual as aproximam das comunidades da periferia de Salvador. 

As duas grafiteiras participam do “Mutirão” um evento voluntário onde grafiteiros e 

grafiteiras se reúnem em um bairro da periferia para pintar as fachadas das casas dessa 

comunidade. Fazer o grafite nas casas da periferia para elas é muito mais estimulante 

que grafitar nos bairros nobre da cidade. 

A atuação dessas mulheres no grafite ainda é recente se comparamos com a 

trajetória da participação masculina. Tétis e Kátia tem pouco mais de um ano que 

grafitam, porém para Mônica, que grafita a três anos, ela já participa da atividade a mais 

tempo, pois acompanhou o marido, grafiteiro, durante os 10 anos de grafitagem, dando 

a ela uma certa familiaridade com a prática. Essa experiência possibilitou a Mônica 

estabelecer relações com outros rapazes que atuam nessa área, com os quais, em geral 

tem uma relação amigável, embora reconheça a existência de conflitos. Em geral isso 

acontece, segundo a sua percepção, pela sua presença nos momentos em que estão 

realizando a atividade. Apesar de conflitos não serem relatados por Kátia e Tétis elas 

percebem que há sempre uma desconfiança entre os grafiteiros em relação à capacidade 

delas em executar os grafites. Segundo Tétis essa desconfiança muitas vezes atinge 

diretamente a sua auto estima. Através desse relato percebemos que a atitude desses 

grafiteiros denota pouca naturalidade em relação à participação feminina nesse espaço. 

Mônica ainda ressalta que as relações conflituosas através da atividade se dão 

não somente por relações de gênero, mas também devido ao uma disputa espacial. O 

desejo em executar o grafite em locais estratégicos ou nunca grafitados na cidade faz 

parte dessa disputa, além dos conflitos ocorridos quando alguns desses artistas fazem 

qualquer intervenção na obra do outro. Essa disputa é relatada por ela como algo que 

ocorre com mais freqüência entre os homens. Uma situação que segundo Arce (1999, 

p.24) pode ser reconhecida como inerente ao grafite porque representa uma forma de 

construir uma relação de lealdade entre seus executores, além de possibilitar a utilização 

dos espaços urbanos como um palco de disputas territoriais. 

A preocupação com a qualidade do grafite foi percebido no relato das três 

grafiteiras. Elas acreditam que os trabalhos do grafiteiros tem uma qualidade bem 

superior em relação aos delas e que precisam melhorar muito para alcançar o nível dos 



trabalhos deles. Foi questionado porque os grafiteiros tinham uma qualidade tão 

superior como relatado por elas. Concordaram que a falta de prática com atividade faz 

com que elas não consigam melhorar os desenhos. Segundo Mônica ela divide o 

cuidado com os filhos com atividade do grafite e antes com outras atividades 

profissionais, já o seu marido se dedica exclusivamente ao grafite. Segundo Tétis a 

busca pela qualidade é uma forma de certificar que ela é capaz, porém admite que cada 

vez mais venha perdendo essa vaidade pois, mais importante que a perfeição do desenho 

é simplesmente grafitar. 

O número de mulheres nessa atividade segundo as grafiteiras entrevistadas ainda 

é muito reduzido aqui em Salvador, elas relacionam cerca de seis mulheres em 

atividade. A execução dos grafites por essas mulheres normalmente é feita de maneira 

isolada ou em pequenos grupos. O número de mulheres apresentados por essas 

grafiteiras não pode ser considerado como um relato da realidade atual porém nos deixa 

entrever, que há um isolamento feminino nessa prática.  

A participação de um número reduzido de representantes femininas em eventos 

que tem como objetivo divulgar os grafites na cidade também é fato percebido por 

Mônica. Ela aponta algumas hipóteses que talvez explique a exclusão ou omissão dessa 

participação. Uma delas seria falta de interesse ou atenção dos organizadores desses 

eventos em incentivar a participação de mulheres; outra que ela inclusive reconhece ser 

uma dificuldade sua, seria a necessidade de elaborar projetos de modo a participar de 

forma mais sistematizada nesses eventos. Porém ela também acredita que essa 

dificuldade vem sendo superada a partir de contatos com artistas de outros estados 

através de Grafiteiras BR4 por exemplo, e dos encontros que estão sendo promovidos 

por um pequeno grupo de grafiteiras em Salvador no qual ela, Tétis e Kátia participam. 

Esses encontros têm como objetivo discutir temas relacionados com o grafite e a 

participação feminina e também promover a organização de encontro nacional de 

grafiteiras na capital baiana. Essa mobilização é a oportunidade de desenvolver a 

unidade de ação entre essas mulheres e com isso fortalecer a disputa por esses espaços. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
                                                        
4 Lista de discussão na internet chamada Grafiteiras BR idealizada por Prima Donna, integrante do grupo de 
grafiteiras TPM do Rio de Janeiro. 



Grafitar é uma prática onde as mensagens que são ali construídas têm como 

objetivo manter um diálogo com a cidade. Através da linguagem do grafite é possível 

expressar qualquer coisa que seja do desejo das suas executoras. Ação do grafite torna o 

cenário urbano em um espaço democrático e é nesse espaço que propomos uma 

investigação para poder compreender condição feminina nas relações de gênero e como 

essas mulheres constroem o feminino através desses grafites.  

Nessa primeira aproximação foi possível perceber que a questão da igualdade de 

gênero ainda não foi superada. A conquista de novos espaços pelas mulheres causa 

desconforto e estranhamento. Esse deslocamento feminino para locais tipicamente 

masculinos levam essas mulheres a uma atuação isolada que muitas vezes reflete na sua 

credibilidade. A conquista da credibilidade por essas mulheres na execução dos grafites 

por exemplo está relacionada com a superação da qualidade dos grafites dos homens. 

Para que elas possam estar inseridas no grupo da grafitagem é preciso que elas superem 

o nível dos grafiteiros. 

A atuação das mulheres nessa prática ainda é aparentemente reduzida porém essa 

escassez contribui para que essas mulheres desenvolvam projetos que poderão fortalecer 

a participação feminina no grafite. A mobilização dessas grafiteiras para a organização 

de um encontro nacional de grafiteiras em Salvador por exemplo pode garantir um 

reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos por elas além de incentivar a participação 

de outras mulheres nessa atividade. 

Embora esse primeiro exercício de aproximação ainda não tenha apresentado 

informações suficientes para traçar um perfil das grafiteiras soteropolitanas é possível 

perceber que todas elas fazem do grafite um instrumento para conquista de espaços que 

aparentemente não as pertencem. 
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