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O QUE NOS CONTAM OS MUROS?

Resumo: Este trabalho propõe um

percurso pelas ruas de Taguatinga,

cidade satélite do Distrito Federal, em

busca da identidade de seus habitantes

através das narrativas de seus muros e o

que elas expressam e de que forma

interagem ou afetam os moradores. As

narrativas e imagens como origem e

essência desse lugar.
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INTRODUÇÃO

O que pode a literatura?

Baseado nesta aporia que esse trabalho se inicia e vai

buscar nas ruas e nos muros uma hipótese que configure tal

cenário como um espaço de expressão artística e identitária

através da linguagem e das transgressões e resistência que

compõem o mundo da arte urbana, considerando-a, como nos

diz Klinger (2014), como uma potência transformadora.

Segundo Celso Gitahy (1999) o graffite, no Brasil, foi

reconhecido como linguagem artística nos anos 1980, e foi

um dos fatores que favoreceram seu surgimento, suas

tendências e seus estilos que compõem o visual urbano.

Levando em conta, conforme aponta Bordieu (1996), a

lógica específica do campo literário como espaço de posições

e de tomadas de posições, e o espaço como força externa para

tratar das determinações sociais, as imagens que se seguem

manifestam a linguagem comum a das ruas e indicam um

posicionamento presente nesse tipo artístico, expressões de

revolta às instituições governamentais e de representações

das ideias do inconsciente coletivo.

A partir desses conceitos estabelecer a relações com a

literatura brasileira contemporânea.

OBJETIVOS

Pretende-se delinear identidades e

narrativas cotidianas que compõem as

cenas contemporâneas desse espaço de

criação – a rua –, seja pela efemeridade

que são apreciadas – quem é seu público?

– seja pela temporalidade fixada no

espaço e na palavra.

Refletir sobre a função da literatura e

de que forma ela afeta seu leitores nesse

contexto.
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CONCLUSÃO

Pensando a literatura fora dos seus eixos, pois “fora da

estrutura, a literatura se encontra com a vida” (KLINGER,

2014), desta forma, conclui-se que o espaço urbano está

imbuído de narrativas, de situações e transeuntes. Todo esse

contexto é potência de expressão e linguagem, é transmissão e

troca de ideias, reflexões, imagens e palavras que fazem parte

do inconsciente coletivo, ou seja, transfere para a leitura/escrita

uma forma de pertencer ao mundo, mas mais do que isso “trata-

se de pensar o sujeito a partir não de suas identificações, mas do

seu poder de afetação” (KLINGER, 2014).

Como disse em entrevista, a graffiteira Brixx Furtado, que

no começo de seu trabalho artístico o fazia para conhecer a si

mesma, “no fim das contas o graffiti deixou de ser sobre mim,

passou a ser sobre a cidade, porque isso desperta sentimento

nas pessoas, sejam bons ou ruins, mas despertam sentimento”,

portanto é este fator, dentre tantos outros, que aproxima a arte

urbana à literatura.

Porque se por um lado a literatura funciona, nesses

territórios marginais – no sentido geográfico e

simbólico -, como forma de fuga ou “reinvenção de

formas da vida”, por outro lado também oferece, para

o “centro”, um atrativo “afetivo” como contraponto

às formas canônicas e os cultos consagrados de

circulação.(KLINGER, 2014, p.165)
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Os muros de Taguatinga foram

o campo desse estudo. Portanto o

caminhar, observar e contemplar

foi o primeiro passo para essa

consolidação.

Também foi entrevistada uma

graffiteira da cidade, chamada

Fabrícia Furtado, conhecida

artisticamente como Brixx.

Por fim, foi realizada análise

embasada na teoria literária, com

foco na representação e campo

literário (Bourdieu, 1996).


