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Linha 3: Culturas da imagem e processos de mediação. 

 

Resumo: Este ensaio pede licença para burlar as regras da escrita hermética acadêmica e 
deslindar uma miríade de percepções sobre o andar e o observar cotidiano. Este texto 
empreende sobre como o cotidiano nos traveste em nossos corpos e condições humanas 
para pensar subjetividades. O lugar de fala é a cidade de Águas Claras e o objeto busca ser 
as imagens que fazem parte do espaço de ruptura, que rouba nosso olhar e quer nos dizer 
algo. O rumo destas imagens dos muros para as redes sociais digitais também quer dizer 
algo sobre identidades, sobre hábitos, modos de ser e praticar o cotidiano. 

 

Palavras-chave: visualidades; cotidiano; narrativas urbanas.  
 
 

Abstract: This essay asks for permission to transgress the rules of academic hermetic writing 
and to demarcate a myriad of perceptions about walking and observing daily. This text 
undertakes about how the daily traverses us in our bodies and human conditions to think 
subjectivities. The place of speech is the city of Águas Claras and the object to seek to be the 
images that are part of the space of rupture, that steals our look and wants to tell us something. 
The course of these images of the walls for digital social networks also means something 
about identities, habits, ways of being and practicing daily life. 
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Da perspectiva: vertical, horizontal, perpendicular e paralelo 

 
Figura 1: Quadra 203 de Águas Claras – arquivo pessoal 

 

Onde habito rigorosos prédios nascem do concreto e cortam o céu, são vinte 

ou mais andares abrindo seu espaço no azul do Planalto Central. Prédios estes que 

guardam um número de vidas difícil de calcular - apesar das estatísticas oficiais - 

minha mente estima um senso inimaginável para uma cidade que se expõe ao meu 

olhar verticalmente cruzando da terra ao céu. Mesmo com medianeiras, as paredes 

prediais se comunicam com o exterior pelas janelas, pelas varandas, pelas portas e 

pelos vidros, são vazões de fora para dentro e de dentro para fora, criando um fluxo 

de informação (Fig. 1). A transparência imperfeita dessas somada à distância do lado 

de fora e às intempéries do tempo permitem a visualização de um inventário gigante 

de informações, são móveis, luzes fluorescentes ligando e desligando, luzes coloridas 

dos televisores e dos computadores, silhuetas humanas, silhuetas felídeas, silhuetas 

caninas, vasos de plantas, aparelhos de ar condicionados, bandeiras do Brasil, 

bandeiras de partidos políticos, bandeiras de times de futebol e pisca-pisca das luzes 

natalinas. Quando vejo humanos observando o movimento da rua, tento imaginar se 

refletem sobre algo ou se apenas olham, se o contemplar alivia os pensamentos ou 

se traz novos, se essas pessoas se percebem parte de um todo diverso. A mira do 

olhar e do refletir dos que habitam os prédios para as redondezas deve ter diferentes 

alvos, afinal muitos conseguem ver mais céu que chão, mais desfoque que enfoque 



e mais separação que aproximação, assim como a diversidade da minha reflexão e 

olhar para eles. 

Na horizontal, transitam pessoas, cachorros, carros, ônibus, ideologias, sons e 

imagens, o cotidiano é acelerado e estampa a identidade impermanente da cidade. É 

intenso o fluxo nas vias que a cortam, até mesmo no fim de tarde dominical. Persisto 

em algum ponto fixo, mas as ruas se apresentam com movimentação ininterrupta. Por 

um lado, os veículos parados colorem os estacionamentos lotados por outro, em 

movimento criam trilhas para a visão, que com dificuldades acompanha tudo em volta. 

A focalização da retina depende do quadro assistido, em faixas os carros seguem e 

freiam, dialogam com os ônibus e com os pedestres, são os protagonistas das pistas 

e da rotina. Como exercício flaneur, pelas ruas continuo, ando e me distraio com o 

porvir, deixando sons e imagens apresentarem-se a vista. Compreendo que 

transportes permitem cumprimento de horários e de agendas, ligam um ponto a outro 

e um dever a outro. Meu translado pessoal, dentro ou fora de veículos, carrega meu 

íntimo, minha pele e minhas ideias; pessoas carregam a si mesmas, talvez o meio 

mais importante dentro do fluxo. Entrelaçam-se, portanto, os cotidianos individuais e 

coletivos, subjetivos e objetivos.  

Dentro do apartamento, a minha rotina começa até antes de abrir os olhos, os 

pensamentos tomam conta da consciência e uma agenda mental se propõe, delega 

funções, obrigações, horários e atividades a fazer. Desperto, levanto e toco pés no 

chão, sigo ritual para começar o dia: olhar o smartphone, molhar rosto, esquentar 

água do café, desnudar o corpo, banhar com água bem quentinha, vestir roupas, 

comer um bom café-da-manhã, escovar dentes, encher a mochila para o trabalho e 

para o estudo e sair de casa. Encontros no elevador não são os primeiros do dia, as 

redes sociais estiveram presentes e trouxeram o mundo para a manhã, já estive em 

conversas, em curtidas e em reações diversas diante da tela. Em contexto de 

desenvolvimento tecnológico e cibercultura, intensificam-se os encontros (LEVY, 

1999), que acontecem em muitas esferas e ultrapassam as paredes dos prédios e o 

movimento dos veículos. O espetáculo cotidiano da interface entre corpos 

impregnados de suas subjetividades, cortados pelas informações das ruas e por 

demandas invisíveis versa sobre a condição humana. Nesse sentido é importante 

dialogar com Hannah Arendt sobre a condição da existência humana, para ela 

comparece à condição humana tudo o que adentra o seu mundo, seja 

espontaneamente, seja por esforço. Há forças condicionantes na realidade, nesta “a 



objetividade do mundo – o seu caráter de coisa ou objeto – e a condição humana 

complementam-se uma à outra” (ARENDT, 1981, p. 17). Sendo assim, a existência 

humana é condicionada e torna-se impossível sem as coisas da realidade do mundo, 

que Arendt compreende como um monte de artigos incoerentes, os quais seriam 

considerados “um não-mundo”, caso não condicionassem a existência humana.  

Já fora do prédio, a realidade fica descoberta, o céu se apresenta e me afeta 

em sua plenitude, a perspectiva passa a ser perpendicular. Ando até o metrô sozinho 

e, ao mesmo tempo, acompanhado pela objetividade do mundo com a distância de 

um olhar ou de um toque. Em interação com o ambiente, torno-me sujeito dentro da 

dinâmica da vida, que é cheia de atividades e de paralisias. Chego à estação, lá tenho 

outra perspectiva para a cidade, o coletivo de pessoas, como na figura 2, torna-se 

próximo e a cidade distante. Nos vagões trabalhadores expõem rostos, cheiros, 

gestos e energias, dão ritmo a vida por meio das necessidades práticas, das 

obrigações de bater ponto e de garantir o salário do mês. Passam seus minutos ali 

dentro com seus celulares, seus livros, seus filmes, suas músicas ou seus 

pensamentos e preocupações. São poucas as trocas de olhares, de toques e de 

palavras notáveis, porém no campo sutil tudo está bastante tumultuado, já que os 

corpos estão extremamente próximos em alguns momentos. É uma mistura de 

expressões e de estéticas, garantindo a diversidade: estilos, gêneros, alturas, 

larguras e cores, características que imprimem os mundos subjetivos presentes e 

entram em movimento com o metrô sensibilizando meu olhar questionador. A cada 

estação o número de pessoas diminui, elas saem do aglomerado social e passam a 

andar suas trilhas individuais, carregando as tessituras sociais que ficam tão 

evidentes quando do coletivo. O público e o privado não compreendem 

necessariamente uma dicotomia, mas um espectro de influência (CANEVACCI, 

2017). Do macro ao micro e vice versa, o caminhar é constante, assim como as 

pessoas entram e saem do metrô, tudo depende da perspectiva para a observação e 

compreensão do cotidiano.  



 
Figura 2: vagão do metrô Brasília – arquivo pessoal 

 

Saio do metrô de volta à cidade, carregando todas as experiências e os 

cansaços da agenda, sinto o corpo pesar com inteireza. A filósofa húngara Agnes 

Heller (2016) compreende que a vida cotidiana é a vida do indivíduo inteiro, ou seja, 

para ela o sujeito participa na vida cotidiana com todos os aspectos de suas 

individualidades e de suas personalidades. Ao andar para o comércio local, todos os 

sentidos são solicitados, os quais estão, no fim do dia, especialmente destacados e 

em funcionamento. Para Heller, entre esses aspectos estão também as capacidades 

intelectuais, as habilidades manipulativas, os sentimentos, as paixões, as ideias, as 

ideologias, entre outros. Exalta-se, portanto, o conteúdo empírico do conceito de vida 

cotidiana, diante do qual, ao mesmo tempo, se vive e se sente; os indivíduos e as 

suas características são colocados em funcionamento, fator determinante para que 

nenhuma delas se realize em toda sua intensidade e potencialidade. “O homem da 

cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas não tem nem tempo nem 

possibilidade de se absorver inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso, não 

pode aguçá-los em toda sua intensidade” (HELLER, 2016, p. 17-18). 

Falo sobre fronteiras fluídas para o sentir e para o viver, que não se ausentam 

da vida humana, porém são especialmente verificáveis quando o cotidiano solicita 

interpretação através de suas imagens e informações estampadas em diferentes 

meios. Para ilustrar essa discussão, remeto-me a estudo sobre o amor e o cotidiano 



no cinema, nesta esteira Camila Shinoda infere que os sujeitos colocam tonalidades 

nos hábitos, influenciadas por contexto específico e bagagem pessoal, “o que torna 

essa constante tensão entre o particular e o universal uma característica da 

cotidianidade” (SHINODA, 2017, p. 56). Para a autora, há sentidos do genérico e do 

histórico, assim como do particular e da unicidade em cada um, eles devem ser vistos 

por meio do prisma processual e não como binômio e o cinema oferece um recorte 

possível para a observação dessa tensão entre o particular e o universal. No caminho 

avisto diferentes inscrições nos muros, elas facilmente captam o olhar de um 

transeunte sensível à expressão artística, em diferentes pontos, há diferentes formas, 

meus olhos estão em paralelo com essas imagens. Frente a frente estão o meu corpo 

e a expressão de outrem, estão os meus tons e as cores pintadas, na experiência eu 

incorporo essa tensão escrita acima, que funciona também como uma costura 

abstrata do humano subjetivo e da objetividade humana, levo o pensamento à ideia 

de imanência.   

Transito dos caminhos no chão para os internos ainda na cidade, os olhos se 

voltam para dentro para dar conta da abordagem do cotidiano experimentado. Em 

Deleuze, uma imanência pura é uma vida, uma vida é a imanência da imanência, a 

imanência absoluta: ela é potência completa, beatitude completa. Uma vida está em 

toda parte, em todos os momentos que um ou outro sujeito vivo atravessam e que os 

objetos vividos medem: vida imanente que transporta os acontecimentos ou 

singularidades que não fazem mais do que se atualizar nos sujeitos e nos objetos. A 

vida não teria “momentos (...) mas apenas entre tempos, entre momentos. Ela não 

sobrevém nem sucede, mas apresenta a imensidão do tempo vazio no qual vemos o 

acontecimento ainda por vir e já ocorrido, no absoluto de uma consciência imediata” 

(DELEUZE, 2002,p. 14). Deleuze e Guattari ressaltam que o conceito de plano de 

imanência é o plano de consistência dos conceitos. Logo, propõem que não seja 

um conceito, mas um lugar, no qual os conceitos se instauram, como que sua 

condição - ainda que ela não seja determinada a priori. “Os conceitos são como as 

vagas múltiplas que se erguem e que se abaixam, mas o plano de imanência e a vaga 

única que os enrola e os desenrola.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997,p. 51). O plano de 

imanência orienta o pensar por meio dos vários conceitos que me, ou melhor, nos 

circunscreve, para manter aquela costura do parágrafo anterior.  

Dentro desse movimento subjetivo de costureiro e diante das vivências 

horizontais, verticais, perpendiculares e paralelas dentro da minha cidade, expõem-



se, para mim mesmo, portanto, narrativas e conceitos no cotidiano, que se 

apresentam no plano de imanência. Vejo-me interessado nas imagens e nas 

imaginações e, sobretudo, inspirado na minha cidade. A permissão a essa 

experiência é dada pela interação dos meus olhos com os prédios, as ruas, os 

veículos, os muros e as pessoas, as imagens especulam algo, meu observar vagueia 

de dentro, “curiando” (figura 3). Logo, imagens e imaginações surgem dentro do 

cotidiano e ubicam (CANEVACCI, 2017) os questionamentos e as reflexões: quais 

são as imagens e as imaginações que irrompem sorrateiramente os olhares e 

desencadeiam outros processos mentais nesse caminhar da minha rotina?  

 
Figura 3: anônimos avistados por dentro do apartamento – arquivo pessoal 

 

Do durante: da imagem e da imaginação  

Nos interstícios das imagens e do olhar, a subjetividade é agente, torno-me o 

lugar ativo nas reflexões e por ele considero um arsenal de imagens. Assim como da 

imaginação e do olhar, pois o mesmo acontece quando fecho meus olhos, por meio 

das imaginações meus pensamentos são bombardeados com potência equivalente 



ao que ocorre quando estou com os olhos abertos. Acontecem movimentos 

complementares, percebo coisas que vi e aprendi a catalogar e separar nos 

pensamentos: isto é pessoa, isto é móvel, isto é natureza, isto é animal, isto é celular, 

isto é filme, isto é alguém falando no ouvido de alguém, isto é arte, (...). Catálogo que 

ganha uma contrapartida negativa, para compreender no contexto o que não é, como 

parte da percepção cognitiva. Sendo assim, é um processo mental que permite 

perceber e compreender o mundo com signos - signos imagéticos – que é 

fundamentalmente uma ação e, para Peirce, uma semiose ilimitada e comunitária 

também. Segundo esse autor, as ideias, as inferências e abduções se associam por 

espontaneidade, que ele chamará de essência da atividade mental, em um fluxo 

contínuo (PEIRCE, 1982), possibilitando uma referência a constituição de imagens e 

imaginações no cotidiano vivido. 

Percebo as imagens que me rodeiam e, em determinado instante, elas se 

tornam recortes. Afinal, como em Spinoza ( apud VINCIGUERRA, 2017), toda 

imagem torna-se tal com sentido por um processo de interpretação, o qual acontece 

no corpo do intérprete de forma a representar corpos externos como se estivessem 

ali. Como acontece comigo - intérprete - qualquer sujeito e sua percepção recorta algo 

que se tornará conhecimento do mundo, configuram-se, assim, semioses próprias e 

relativas. Dando caráter subjetivo à convivência com as imagens e a possibilidade de 

observarmos a diversidade possível para as formas de olhar e de conhecer, o que 

possibilita, até mesmo, uma diversidade para o espaço-tempo. Por fim, se considero 

o que cada sujeito vê e vive, o sentir e perceber o que está ao redor são diferentes 

em singulares maneiras. Esta complexidade inter-sujeitos se evidencia também o 

intra-sujeito, sendo assim, a cada piscar de olhos para sujeitos diferentes e para o 

mesmo mudam-se as percepções do mundo. É real (e às vezes virtual), portanto, que 

podemos ver e perceber algo diferente da mesma janela e com vistas para a mesma 

imagem, assim como posso na rotina ver e perceber a mesma imagem de formas 

diferentes, por mais parecido que tudo seja. A visão e compreensão das imagens se 

predispõem de complexos aparatos biológicos, cognitivos e interpretativos, apesar de 

instituírem limitadores e tiranias para os sentidos, que criam cristalizações 

colonizadas. A disposição em compreender imagens, portanto, convive com 

elementos da diversidade espontânea e da manipulação, sendo assim, faço a 

ressalva da não ingenuidade, que abre espaço para os sentidos imagéticos que se 

estabelecem em coerência com heterogeneidades e homogeneidades e em espaços 



enredados por relações humanas complexas e preenchidos por elementos 

discursivos do poder. 

O emaranhado de imagens que nos compõem e compõem nossas relações 

cotidianas filtra e são filtradas por diversos discursos, contextos e significados, de 

saberes e poderes devidamente institucionalizados e hierarquizados para compor 

hábitos e nichos diferentes, outros com mais força e outros com menos força de voz, 

salientando, portanto, características das malhas da microfísica do poder 

(FOUCAULT, 2008). Diante disso, a construção de sentidos para uma mesma pessoa 

e para pessoas diferentes é circunscrito ao tempo-espaço de observação, diferentes 

locais, diferentes assimilações. Logo, há contextos variados de interação com 

imagens, assim como com imaginações, o que torna a perspicácia das ruas e suas 

convivências inesperadas dentro do cotidiano popular um local privilegiado para essa 

abordagem. Retorno a minha descrição sobre a cidade em que mora meu olhar e 

propõe uma versão específica de convivência entre imagens, pessoa e localidade. 

Neste ponto, escolho além do espaço, a categoria estética para as imagens que 

colabora para a reflexão, o grafite apresenta-se como escolha efervescente dentro 

deste contexto. 

Os muros, as paredes e o chão tornam-se telas para expressão e para a 

captação do olhar do transeunte, além de estética, portanto, falo sobre fissuras na 

realidade (TAVARES, 2010), perceba essa afirmação a partir da figura 4. Em uma 

cidade habitada primordialmente por pessoas economicamente privilegiadas no 

Distrito Federal, onde os muros convivem com o público, mas têm proteção e 

regulamentos privados dos condomínios prediais, o grafite fixa-se como rachadura - 

não só como tinta - tem um teor obviamente subversivo por conviver com tais 

limitadores e torna-se parte do cotidiano por meio de uma ação invisibilizada, porém 

um discurso visivelmente bravo e corajoso. Foucault fala que mesmo se o discurso 

aparenta pouca coisa, “as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua 

ligação com o desejo e o poder” (FOUCAULT, 2008, p. 10), apesar dos procedimentos 

de controle e delimitação dele. Importante salientar que para este autor, o discurso é, 

em essência, uma representação culturalmente construída, que abarca os processos 

de inspiração, de concepção, de confecção e de desapego – característica própria da 

dinâmica do grafite e da pichação, como consequência das disputas por espaço e da 

repressão possível (TAVARES, 2010).  



 
Figura 4: Pixo e grafite na passarela de Águas Claras – arquivo pessoal 

 

Há um ritual associado à construção da imagem e do discurso subsequente, 

assim como à formação do indivíduo que discursam, por meio deste definem-se “os 

gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que 

devem acompanhar o discurso” (FOUCAULT, 2008, p. 59), da mesma forma que 

acontece uma apropriação social dos discursos que ressalta também característica 

dos que interpelam e interpretam a imagem e o discurso. Sendo assim, há processos 

mentais e corporais anteriores ao grafite, que dão significação à expressão, 

associando-se aos cotidianos vividos pelos grafiteiros, que fazem parte de um grupo 

social diferenciado e diverso dentro dele. Spinoza define imagem como marca 

associada ao movimento dos corpos, como uma extensão e de produção de sentido 

a partir do paralelismo entre mente e corpo. Sendo assim, os grafites, enquanto 

expressões artísticas, muitas vezes subalternizada e marginalizada, que marcam a 

cidade com imagens, têm uma digital específica aos saberes e poderes dos 

grafiteiros,.  

Na convivência com o grafite, percebo-o como um feito posterior a imaginação 

e que colabora com o imaginar para quem o vê, há um poder de afetar e de ser afetado 

(SPINOZA in VINCIGUERRA, 2017) implícito, que movimenta subjetivamente os 

corpos e as mentes. Há intencionalidade nos sujeitos que animam o discurso, 



deposita um sentido e “funda horizontes de significação” (FOUCAULT, 2008, p. 47), 

que se comunica com os mundos individuais e se desdobra em muitas outras 

imaginações, que se entrelaçam com um mundo subjetivo prenhe de possibilidades 

para imaginar. Os muros intimam muito além do olhar, mas aparatos mentais e 

emocionais, até inconscientes, de reação e de interpretação. As imagens ou, mais 

especificamente, os grafites fixados nos muros passam a se movimentar com a 

pessoa, em memória e em imaginação, toda a carga de expressão do discurso se 

subverte ao recorte pessoal e, assim, é carregado para diferentes locais, conversas, 

sonhos, significações e ilustrações. Os muros da cidade mediam não só 

conhecimentos, mas subjetivações e apropriações de discursos e de sentidos. 

Entretanto, há uma real reviravolta no movimento da imagem e da imaginação 

quando passo pelo muro, vejo o grafite, tiro uma foto com meu celular e compartilho 

em rede social digital; a imagem ultrapassa os parâmetros do muro e da minha 

subjetividade, passa a ocupar espaço na galeria de imagens do celular e do meu perfil 

acessado por meus contatos, a vivência com a cidade ganha amplitude, outras 

miradas e interpretações. Um grafite extraído de um cotidiano específico figura outros 

espaços e tempos, o que potencializa os rumos do discurso, ganha diversas novas 

significações, há uma multiplicação de sentidos, que não seriam incitados caso esse 

grafite fizesse parte apenas do muro. É uma mudança concernente à realidade vivida 

pelas pessoas com as plataformas digitais, que extrapolam a duração da experiência 

real com a imagem, que passa a ter tonalidades digitais. O grafite parece conquistar 

outro universo, mesmo parado lá e com o perigo de ser apagado por alguma tinta que 

vise uma censura ou higienização da cidade. Canevacci compreende que com a 

naturalização da cultura digital, as sensibilidades, as cotidianidades e as experiências 

se complexificam e passam a falar sobre um tempo-espaço diferenciado e menos 

definido.  

Da impressão: da beleza e da identidade 

 Os grafites são por excelência símbolos de resistência e de potência poética, 

eles trazem cores, formas, brilhos e significados ao espaço urbano fazendo parte de 

seus cotidianos e, por fim, dos cotidianos das pessoas e dos seus mutualismos com 

o mundo virtual. Penso em como essas características se entrelaçam com as 

narrativas pessoais e, além disso, com os perfis e com as personalidades construídas 

nas redes sociais virtuais, subvertendo os caminhos da estética e da beleza. A força 

do grafite dá as mãos a quem o compartilha, protagonizando outras esferas, 



transcendendo seu lugar original e possibilitando variadas impressões às margens do 

incontrolável e do incerto. Há uma imanência que se imbrica mais fortemente às 

rotinas vividas na realidade da cultura digital, que incluem intensamente o uso do 

smartphone e suas ferramentas. A arte em sua grandiosidade e complexidade 

performa suas potencialidades no virtual, quebrando e construindo cotidianos.        

O processo de visualização e de interpretação para as imagens postadas 

contrai a lógica dos algoritmos e sua hegemonia técnica, ao manipular e criar padrões 

e hábitos correspondentes aos critérios que os conduzem, os quais comportam 

elasticidade e perversidade próprias aos interesses do uso e do consumo do 

aplicativo, o qual cria novas lógicas para vínculos, para afetos e para identidades 

sociais. Os espaços virtuais possuem maneira própria, não permitem um caminhar 

com o concreto das pernas ou de outros veículos, mas com aparatos físicos outros, 

tendo no olhar a porta principal e primordial nessa percepção. A descrição da 

caminhada virtual tangencia o intocável e a beleza avistada tem o critério do efêmero 

e do célere, apesar de ter a profundidade das nuvens e dos dados.   

As elucubrações são diversas; ao superar as barreiras da pele e das 

habilidades físicas individuais permitem a abertura de um novo campo de pensamento 

e de ação. A realidade virtual mescla-se com o real. A convivência dos humanos com 

seus celulares faz instrumentação se confundir, muitas vezes, com identidade, ou 

seja, ultrapassa interação e passa a fazer parte da pessoa, isso principalmente 

circunscrevendo os efeitos às subjetividades, potencializando a compreensão da 

Teoria Ciborque. Para Donna Haraway “um ciborgue é um organismo cibernético, um 

híbrido de máquina e organismo, uma criatura de realidade social e também uma 

criatura de ficção” (HARAWAY, 2009, p. 36), ressaltando a mistura do natural e do 

fabricado, que perpassa as posturas políticas e a construção dos gêneros. Ela deixa 

evidente a potência transformadora da existência de ciborgues, principalmente se 

eles estão conscientes dessa condição, ela fala: “meu mito do ciborgue significa 

fronteiras transgredidas, potentes fusões e perigosas possibilidades” (idem, p. 45), 

principalmente por causa da invisibilização dessas fusões.  

Essa mistura é intensificada com a cibercultura e formas variadas de 

comunicação e de expressão de imagens, as possibilidades de subjetivação são 

inúmeras e, concomitante a isso, há novas investidas estéticas, que carregam o muro 

do local real para o global virtual. A interface das redes sociais modifica todo o 

contexto que a envolve e talvez, os significados identitários construído por meio das 



imagens e das imaginações dentro do cotidiano. Sendo assim, as possibilidades 

múltiplas das redes sociais abatem subjetividades, modificando práticas cotidianas e 

formas de sentir a vida. Haraway compreende que as pessoas podem não temer a 

estreita afinidade com as máquinas assim como não temer “identidades 

permanentemente parciais e posições contraditórias” (idem, p. 46), que podem ser 

compreendidas como identidades transitórias, que prejudica processos de 

conscientização de prejuízos políticos. Seria uma ampliação do espectro de ser que 

está misturado e em face das tecnologias, da qual as pessoas participam ativamente 

constituindo ações significativas. 

Diante dessa mistura, confluo para reflexões: a discrepância entre o grafite 

real, colocado no muro, e o grafite digitalizado, por meio da imagem compartilhada 

nas redes sociais, causaria prejuízos para os sentidos políticos estampados pelo 

spray? Sobre isso acho interessante do perfil do artista-grafiteiro em seu perfil no 

instagram com imagens que beiram a uma espetacularização, conforme figura 5.  

 
Figura 5: print do Instagram das imagens do artista Hiran 



 

Também questiono-me sobre a popularização de conteúdos nas redes sociais, 

se carregam também as críticas ou se atêm a estética e a beleza. A operação que 

transforma uma imagem do concreto real para o virtual coopta um olhar ampliado, 

que busca compreensão e conhecimento ou apenas figura mais uma curtida ou um 

dedo deslizando na tela do celular? A complexidade dos conteúdos das imagens vista 

a partir do cotidiano vivido pelos humanos mediante transformação técnica garante 

uma abordagem ampliada e processual para a contemplação ativa do grafite pelo qual 

passo ao lado todos os dias na minha cidade.  
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