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Introdução 

 

Banksy é um artista de rua inglês, conhecido pelos stencils mais famosos do mundo. 

Sua arte é uma crítica a sociedade capitalista ocidental, seus costumes e valores. A produção 

em massa, a sociedade de consumo, a publicidade, o consumismo, a mídia, o abuso de poder, 

as guerras, a xenofobia, a questão ambiental, todos esses temas são alvos de Banksy, que 

cria suas obras como caricaturas, com uma estética de fácil entendimento e um modelo de 

reprodução rápido como o stencil, se espalhando rapidamente pelo mundo através da 

internet. 

Assim como a maioria dos artistas de rua que cresceram no submundo do grafite, 

Banksy é somente um pseudônimo que esconde um homem (ou vários) e o protege da lei. 

Esta proíbe a maioria das intervenções no espaço público.  

A trajetória do artista é fascinante porque foi um dos primeiros nomes a quebrar essa 

barreira do mercado da arte com a arte de rua. A ideia de que a arte apresentada em museus 

e galerias não passa de uma cultura elitista, e seus espectadores não possuem nenhum 

potencial revolucionário, são fatores que justificam a tomada das ruas por artistas como 

Banksy.  

O inglês também provou, à força, e talvez como forma de sátira, para todos aqueles 

que não davam valor ao grafite e ao stencil, que essas obras, além de democráticas, também 

poderiam virar exposições em galerias e vender pelo mesmo preço de um Picasso ou 

Modigliani ao mesmo tempo em que o mercado as admitisse como obras de arte. É 

igualmente irônico que tenha conseguido imortalizar muitas intervenções urbanas 

consideradas efêmeras e “mortais” por estarem sujeitas a intervenções de outros artistas, ou 

a serem removidas por órgãos do governo. A arte de Banksy ficou tão famosa e atingiu 
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preços tão altos, que atualmente, seus murais são roubados das ruas antes de serem 

removidos, e alguns governos até pagam pela restauração de suas obras. 

Os trabalhos de Banksy são divididos em 3 grupos – arte de rua, pinturas e 

instalações. Até 2005, a maioria de suas peças aparecia em áreas urbanas. Hoje, ele é 

primordialmente associado ao seu trabalho “auto-autorizado” nas ruas, e vem criando mais 

e mais arte legal desde 2000 (Blanché, 2016: 14). 

Apesar da identidade do artista não alterar sua obra, alguns fatores da vida de Banksy 

são importantes para o entendimento da sua trajetória, como mudanças na estética, nas 

temáticas de sua arte e influências. Segundo Tristan Manco, designer gráfico e autor do livro 

“Stencil graffiti”, o artista nasceu em Bristol, nos anos 70, é filho de um engenheiro de 

fotocopiadoras, e, antes de se envolver com o grafite, trabalhava como ajudante de 

açougueiro (MANCO, 2002: 76).  

Nos anos 90, começou a se envolver com o grafite e bombardeava seu nome pelas 

paredes e trens de sua cidade como qualquer outro jovem que se interessava pelo universo 

underground.  

 

Eu comecei pintando graffiti no estilo clássico de Nova Iorque, aquele que 

todo mundo usa quando criança, ao ouvir hip hop. Mas eu nunca fui muito 

bom naquilo. Os stencils já parecem políticos só pelo estilo. Até um 

coelhinho tocando piano soa sério como um stencil (BANKSY apud 

MANCO, 2016: 76). 

 

Aos 18 anos, em uma noite de grafite com amigos, teve que fugir da polícia e acabou 

escondido sozinho debaixo de um caminhão. Banksy começou a pensar que deveria reduzir 

pela metade o tempo de confecção de suas tags, e, ao ver um stencil na roda do veículo, 

constatou que aquele era o processo que faltava para que seu trabalho alcançasse o maior 

número de paredes em menores espaços de tempo (BANKSY, 2005: 13). 
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Usando essa técnica, Banksy espalhou suas pinturas pelo mundo inteiro, fez as 

maiores críticas sociais da arte contemporânea, e denunciou o elitismo do mercado da arte. 

Conseguiu ser mundialmente famoso enquanto mantinha o anonimato, e vender seus quadros 

por milhões de dólares ao mesmo mercado que tanto critica. Além de ter um filme nominado 

ao Oscar e ser eleito pela Times Magazine uma das cem pessoas mais influentes do mundo, 

em 2010. No meio de tudo isso, o artista continua fazendo arte de rua, pelas ruas. Suas 

últimas peças não são do tipo que pegam leve. Seu sucesso é produto da sua ousadia e do 

seu sarcasmo. 
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1. O Movimento Artístico Urbano: Surgimento e Expansão 

 

É difícil determinar quando começa a arte de rua.  Este é um termo amplo que, por 

definição, engloba o teatro grego da era pós-socrática, o trovadorismo na literatura 

portuguesa da idade média, o jazz, nascido dos trabalhadores negros afro-americanos, que 

tocavam seus instrumentos pelas ruas depois do serviço. Enfim, todas as expressões artísticas 

feitas na rua podem ser chamadas de arte de rua.  

No entanto, a arte de rua da qual trataremos é aquela que surgiu com o grafite. 

Originalmente, o grafite surgiu na Pompéia, 79 d.C, quando os artistas escreviam seus 

poemas nas paredes. Alguns também chegam a consideraras pinturas rupestres um tipo de 

grafite. No início do século XX ele foi amplamente utilizado nas metrópoles como forma de 

expressão artística (BRANDÃO; SCHMIDT, 2008: 3). No entanto, o material que se 

utilizava para imprimir imagens na parede não era a tinta aerosol. 

A vocação cosmopolita da cidade advém do movimento de industrialização pós-

1920. De lá para cá, a cidade mostra-se cada vez mais global. Simultaneamente, as “etnias” 

presentes na malha urbana têm, crescentemente, a preocupação de marcarem suas memórias 

em lugares específicos da cidade, erigindo (ou às vezes, destruindo) monumentos que 

evocam suas identidades. Essas intervenções são responsáveis pela construção de um lugar, 

no qual os indivíduos, concomitantemente, resgatam o registro de suas memórias (o 

sentimento de “em casa”) e o apagamento delas (a sensação de “homeless” – “sem casa”) 

(Oliveira, 2009: 21).  

A partir da I Guerra Mundial, o grafite virou uma forma de expressão política. 

Diversos movimentos se apropriaram de paredes para espalhar idéias e valores. Esta era, sem 

dúvida, a forma mais fácil de fazer com que as informações chegassem ao maior número de 

pessoas. Era, e é até hoje, o símbolo da liberdade de expressão. 
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O grafite foi o precursor da arte urbana. É filho de uma sociedade que tem uma 

dinâmica urbana complexa, na qual a cidade é palco de muitos acontecimentos e tensões. 

Ela integra e é fruto de uma sociedade de consumo, que valoriza a juventude e o novo. Um 

mundo em que os estímulos visuais são fortes e voltados para aqueles que dominam uma 

linguagem em grande parte dominada pelos meios de comunicação de massa (SILVA, 2008: 

14). 

O grafite contemporâneo, também chamado de style writing, é o estilo que 

consideramos clássico hoje, e surgiu na década de 70 em Nova Iorque. As gangues dos 

guetos usavam a tinta aerosol para marcar território e demonstrar poder. Essa técnica foi 

ficando cada vez mais popular, e, muitos jovens passaram a rabiscar pseudônimos, as 

famosas tags, nas ruas e metrôs da cidade. A consolidação do movimento hip hop fez com 

que jovens artistas ligados à cultura underground se apropriassem dessa forma de arte para 

deixarem, também, suas marcas pelo território urbano, como foi o caso de Jean Michel 

Basquiat, ou SAMO, seu codinome quando ainda grafitava. 

          Depois da explosão do grafite, diversas outras técnicas foram levadas para as ruas 

como as colagens, os lambe-lambes, os ladrilhos e os stencils. Todas essas formas de arte 

são consideradas arte de rua, ou arte urbana.  

A arte urbana tem o objetivo de mostrar que a rua é um espaço público que deve ser 

ocupado por pessoas, suas opiniões, ideologias e produções artísticas. A arte de rua é uma 

das maiores representações da democracia e da liberdade de expressão. No entanto, muitas 

formas de arte urbana foram ilegais, e, em alguns lugares, são até hoje. 

As intervenções artísticas redefinem o espaço urbano, elas assumem a cidade como 

arte, levando em conta a complexidade das situações e os componentes sociais e políticos de 

um local com arquitetura e urbanismo específicos. A arte dialoga com a cidade e seus 

moradores/espectadores, tentando modificar a ideia da experiência e renovar espaços.  
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Nos guettos de Nova Iorque dos anos 70, o grafite foi uma forma que os jovens da 

cultura underground encontraram de associar essa nova forma de arte com o status. Rabiscar 

o nome por cima de outro, que por sua vez, estava rabiscado por cima de um trem, e por 

cima das autoridades do trânsito, e por cima da administração da cidade. A presença de um 

nome estava na presença de todos esses personagens (MAILER, Norman. Esquire, 1974: 

78). O sentimento de poder estava ali.  

No artigo “The faith of graffiti”, escrito por Norman Mailer para a revista Squire, e 

considerado um dos primeiros registros do grafite em Nova Iorque, um dos artistas, chamado 

JUNIOR 161, afirma: “Você quer deixar o seu nome em um lugar onde as pessoas se 

perguntem como você fez aquilo, como você conseguiu chegar até lá. Você tem que fazê-

las pensarem” (Mailer, 1974: 79). 

Inicialmente, o grafite se baseava somente no style writing. Entretanto, com a 

incorporação dessa técnica por jovens artistas, esse tipo de arte se expandiu, tornando-se um 

movimento muito mais amplo que, mais tarde, seria chamado de arte de rua. Atualmente, o 

grafite é visto como qualquer tipo de escrita ou desenho sobre uma parede, feitos com tinta. 

Isso gera uma confusão com o termo stencil, já que este é uma forma de grafite, mas é feito 

com auxilio de uma fôrma, diferente do grafite original em freehand. Que quer dizer feito à 

mão livre, ou seja, quando o artista só usa o spray para pintar, sem ajuda de nenhum outro 

material.    

Diferente do style writing graffiti, o street art não é estritamente ligado à lata de 

spray. A punição por pôsteres e stickers são, normalmente, menores, já que podem ser 

removidas mais facilmente. A probabilidade de ser pego também diminui.  Por exemplo, 

utilizar um stencil é muito mais rápido que fazer um grafite detalhado em freehand. Qualquer 



8 

 

um que queira fazer um nome ou uma logo conhecida pode alcançar esse sucesso com o 

street art de uma forma muito mais econômica e rápida (Blanché, 2016: 86). 

Para os leigos, stencil e grafite são a mesma coisa; mas, para os artistas do meio, 

principalmente para grafiteiros que só produzem em freehand, confundir os dois termos é 

um grande erro e, muitas vezes, até uma ofensa. Apesar disso, tratar o stencil como grafite 

não é tão absurdo assim se pensarmos no stencil apenas como um aparato para grafitar – 

utilizando o mesmo material: a tinta aerosol.  

Mesmo sendo uma espécie de derivado do grafite e tratado como tal por muitos, o 

stencil se enquadra mais no grupo das demais artes de rua. O pioneiro do street art, John 

Fekner deu uma abrangente definição do que é street art “tudo que está nas ruas e não é 

grafite”, ou seja, style writing (Blanché, 2016: 44) 

O stencil é uma técnica usada para aplicar um desenho a outra superfície. 

Normalmente é produzido por meio de cortes em papel ou outro material, que dão forma a 

alguma imagem, e, por cima, aplica-se tinta (aerosol ou não), fazendo com que o formato 

possa ser impresso inúmeras vezes.  

É também uma das técnicas artísticas mais antigas do mundo e suas origens estão nas 

pinturas das cavernas a vinte mil anos atrás. Essa ideia foi se adaptando através da história, 

sendo utilizada pelos egípcios, chineses, viajando da Europa medieval até as paredes de 

igrejas, móveis e papéis de parede em 1930. Em 1960, foi incorporada por artistas como 

Andy Wahrol e Robert Rauschenberg. Além de ter virado uma expressão artística, este 

processo também continua sendo muito utilizado como uma forma de produção em massa 

(MANCO, 2002: 7). 

O stencil graffiti foi incorporado por fascistas italianos para fazer propaganda na 

Segunda Guerra Mundial. Durante os anos 70, os mexicanos também usaram esta técnica 

como forma de protestar politicamente. Em Paris dos anos 80, Blek Le Rat descobriu uma 
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nova forma de fazer arte de rua com esse método. E, vinte anos mais tarde, Banksy se 

apropriou da técnica para criar suas obras. 

 

A partir do momento que cortei meu primeiro stencil, eu pude sentir o 

poder embutido ali. Eu também gosto do viés político que ele contém. 

Todo o grafite representa um movimento underground de reação, mas 

stencils têm uma história extra. Eles foram usados para começar revoluções 

e acabar com guerras (Banksy apud MANCO, Tristan. Stencil Graffiti, 

2002: 76). 

 

Em grandes épocas históricas altera-se, com a forma de existência coletiva da 

humanidade, o modo da sua percepção sensorial. O modo em que a percepção sensorial do 

homem organiza – o médium e que ocorre – é condicionado não só naturalmente, como 

também historicamente (BENJAMIN, 1950: 5). 

O grafite não começou com a pretensão de ser obra de arte. O grafite em forma de 

pixe começou como uma forma de expressão de grupos marginalizados e oprimidos. Ele era 

mais que tudo, um ato político de reação ao status quo. Grupos dos subúrbios, grupos que 

lutavam pelo fascismo, contra o fascismo, pelo anarquismo, pela liberdade e etc. O style 

writing já foi uma evolução desse processo, quando artistas começam a marcar seus nomes 

pelas cidades, ainda com um viés político de resistência suburbana, mas com preocupações 

estéticas. Cada artista tinha seu próprio estilo. Logo depois foi englobado pelo que viria a se 

tornar o street art e, mais tarde, desenvolvido por muitos artistas que não tinham qualquer 

objetivo político. O street art está entre o apolíneo e o dionisíaco – por transitar entre a 

estética do belo e sua própria realidade, proibida, chocante e real.  

Assim como faz com todos os movimentos, o capitalismo aprendeu a gostar do street 

art e passou a comercializá-lo como um modelo underground, libertário e, sobretudo, jovem. 
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O capitalismo viu no grafite uma oportunidade de mercado que, assim como a moda punk, 

também conquista os transgressores, mas que é visualmente agradável e comercial. 
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2. As Influências de Banksy: Das Ruas às Galerias 

 

O contexto histórico é muito importante para o entender porque Banksy se tornou um 

artista ativista político, crítico ávido do sistema capitalista e do mercado tradicional da arte. 

Nos anos 90, os movimentos de rua na Grã-Bretanha já eram criminalizados. O movimento 

de “retomada das ruas” emergiu e surgiram leis que davam muitos poderes e equipamentos 

à polícia para lidar com manifestantes em qualquer ação pública (Klein, 2000: 341). É por 

volta dessa época que os trabalhos de Banksy começam a surgir pelas ruas.  

A arte de rua, frequentemente usada como forma de protesto, reflete no sentimento 

do povo inglês nos anos 2000. A guerra do Iraque, justificada pelo então Primeiro Ministro 

Tony Blair como uma ameaça à Grã-Bretanha – que jamais foi confirmada - devido ao “porte 

de armas de destruição em massa” pelo governo de Sadam Hussein, aos olhos ingleses era 

vista como uma guerra sangrenta por dinheiro e petróleo. Muitos estavam desapontados com 

o governo de Blair porque ele provou, em alguns aspectos, ser mais conservador e violento 

que o de Tatcher (Blanché, 2016: 85).  

A rua, como espaço público dinâmico e de relações, permite uma análise que supera 

a enumeração dos elementos físicos que o conformam. Como espaço de transição, lugar de 

todos e de cada um, a percepção do urbano reúne desde os elementos sociais e comunicativos 

aos estéticos e funcionais, revelando o ritmo e as características próprias da população. As 

estratégias de representação, fundadas em posicionamentos e ações culturais promovidas no 

âmbito da arte, nos revelam a organização dos setores sociais, culturais e políticos que 

interferem na construção da cidade contemporânea (SCHMIDT, Brandão, 2008: 1). 

Considerando-se que, nos anos 80, os adolescentes ingleses já haviam incorporado a 

cultura underground do grafite, os anos 2000 eram o momento em que estes se tornavam 

jovens adultos querendo expandir as regras do style writing clássico, já conhecido e 
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estabelecido. Nesta época, a arte de rua londrina cresceu consideravelmente, assim como em 

outras cidades. Esse fator foi impulsionado pelo avanço tecnológico, que trazia impressoras 

caseiras capazes de baratear a produção de stickers e posters, programas profissionais de 

edição de imagens em computadores pessoais, câmeras digitais, e logo mais tarde, o 

surgimento da internet como meio de comunicação de massa. O website de Banksy foi 

lançado por volta de agosto de 2000 (Blanché, 2016: 84-86). 

A partir do momento em que Banksy descobriu que o stencil seria a sua nova forma 

de marcas as ruas, começou a espalhar sua arte, primeiro por Bristol e depois por Londres, 

para onde decidiu se mudar em busca do aumento do alcance de sua obra e, também, para 

manter o anonimato. Nos anos 2000, ele já havia expandido seu trabalho por todo o Reino 

Unido, Viena, São Francisco, Barcelona e Paris.  

A estética e os temas abordados pelo artista receberam fortes influências de diversas 

vertentes. O pop art de Andy Wahrol e o uso de produtos conhecidos pela sociedade de 

consumo, o street art de Jean Michel Basquiat e Keith Haring, artistas do Young Brittish 

Artists como Damien Hirst e sua irreverência ao mercado da arte, a estética do stencil de 

Blek le Rat e muitos outros.   

Assim como Jean Michel Basquiat e Keith Haring, Banksy encontrou nas ruas, um 

palco com muitos espectadores, que o levou até as galerias mais famosas do mundo.  

Basquiat e Banksy se assemelham por tratarem de assuntos tão comuns que, muitas vezes, 

passam despercebidos aos olhos da sociedade e ambos se tornaram queridinhos das 

celebridades em muito pouco tempo.  

“Choose your weapon Keith Haring dog” é um stencil produzido por Banksy no qual 

um homem mascarado de moletom e capuz passeia com seu cachorro – desenhado com a 

estérica de Haring – preso a uma coleira de correntes. O homem encapuzado é anônimo e 

pode se referir ao próprio artista, já que não conseguimos ver seu rosto e nas poucas 
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fotografias em que Banksy aparece – sempre com a face coberta - veste o mesmo estilo de 

roupa do personagem. O nome da obra diz “escolha sua arma”, e a imagem traz um cão 

latindo. Portanto, pode ser uma analogia ao trabalho do artista, já que ele escolheu a arte 

como arma, e esta, é inspirada em Keith Haring, uma grande influência para Banksy. 

 

 

 

É inegável que Banksy também tenha sido influenciado pela arte de Andy Wahrol. 

Não é a toa que reproduziu a obra do artista “Campbel’s soup can” em sua peça “Tesco 

soup can”. O quadro seria exatamente o mesmo se o produto utilizado na última não fosse 

um pouco diferente.  

O inglês se utiliza dessa ideia de Wahrol de usar alguma imagem que já é conhecida 

por todos, seja ela um produto, um personagem, um rosto famoso, e transformá-la em uma 

peça assimilada pela maioria da sociedade de consumo. No entanto, muitas vezes, as obras 

do primeiro não têm um objetivo muito claro. Não se sabe se está criticando ou admirando 

a sociedade de consumo. Ele faz as duas coisas simultaneamente (BLANCHÉ, 2016: 36). 
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O pop art pode ser visto como uma crítica a sociedade de consumo, mas também é 

uma reação a arte elitista que ocupava espaço nos museus e galerias. A partir de Wahrol, a 

arte começa a ser democrática. Os temas tratados em suas obras eram do entendimento de 

todos, porque, mesmo quem não podia consumir, certamente tinha acesso às publicidades e 

aos produtos expostos nas prateleiras dos mercados. Wahrol também inovou quando se 

desprendeu da forma. Sua arte poderia ser feita de qualquer jeito. Pinturas, fotografias, 

stencils, grafismos, filmes. Mais do que o meio, o artista priorizava a mensagem. 

 

 

 

Banksy se assemelha a Wahrol em vários aspectos. A cultura pop é muito presente 

em suas obras. Ele utiliza símbolos famosos para representar uma ideia maior – como uma 

metonímia. Elas também servem para aproximar o espectador e facilitar seu entendimento. 

Como já são conhecidas, o sucesso é quase intrínseco. Mesmo sendo mais famoso pelos 
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stencils, Banksy também não se prende a um formato. Já dirigiu filmes, produziu esculturas, 

animações e instalações, além acoplar frases às suas gravuras. 

A arte de Hisrt, como a de Banksy, é muito influenciada pela publicidade e pela 

cultura pop,ou se misturam com isso (Blanché, 2016: 81), Damien Hirst foi um dos líderes 

do Young British Artists, um grupo de artistas dos anos 80 abertos a criações com materiais 

diferentes e processos inovadores (tate.org). Ficaram conhecidos por começar um 

movimento de reação ao elitismo do mercado da arte tradicional. Eram artistas 

empreendedores, mudaram a forma de experimentar a arte, ao passo que exibiam suas obras 

em galpões antigos, em áreas esquecidas de Londres. 

Hirst e Banksy cavaram os sinais de sua era: os artistas não podiam esperar ou confiar 

nas instituições públicas decrépitas que tinham medo de experimentar e inovar devido à 

crescente privatização e dos cortes de subsidio do governo. Artistas e espectadores tiveram 

que seguir a restrição do auto-sustento. Cada um tinha que ser seu próprio “EU, inc”, um 

artista empreendedor que tem que ser e estar no controle de tudo: artistas criativos, curadores, 

distribuidores, relações públicas e, às vezes, até colecionadores de arte (Blanché, 2016: 87). 

Em meados dos anos 2000, Banksy conhece Damien Hirst, quando o artista já era 

mundialmente famoso e virou uma espécie de mentor para o anônimo. Este alugou um 

estúdio para Banksy em East End e, juntos, os dois criaram pelo menos 3 peças entre 2007 

e 2012. Uma delas é “Keep it spotless”, que está entre as peças mais caras já vendidas de 

Banksy. Ela foi vendida por U$ 1.870.000 no leilão da Sotheby (sothebys.com).   
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De todos os citados acima, o tema e estética que, aparentemente, mais influenciou a 

arte de Banksy foi a de Blek le Rat. “Blek le Rat” nasceu na França com o nome de Xavier 

Prou, foi percursor do stencil como movimento artístico e começou pulverizando ratos pelas 

ruas de Paris. Também influenciado pelo grafite americano quando visitou a América nos 

anos 70, o artista não entendeu arte de rua logo de primeira. Na Europa, o grafite só era 

utilizado como forma de protesto. Somente 10 anos mais tarde, o francês criou o modelo do 

stencil – já que não tinha a habilidade para o freehand– e, junto de um amigo, iniciou sua 

jornada no street art (PROU, 2011). Segundo ele, os ratos são os únicos animais vivos 

selvagens em cidades e apenas estes sobreviverão quando a raça humana acabar.  

Além dos ratos, algumas outras peças dos dois artistas se parecem bastante. No filme 

Graffiti Wars, produzido pelo Chanel 4, Blek Le Rat deu uma declaração bem negativa sobre 

Banksy, mas admite também, que sua arte passou a ser muito mais conhecida depois de o 

anônimo ter se apropriado do seu estilo e espalhado pelo mundo.  
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Eu fazia muitos soldados, quando eu vejo Banksy fazendo um soldado ou 

a Madonna com uma criança, ou os ratos, posso perceber exatamente da 

onde tirou a ideia. Quando você é um artista é difícil encontrar um estilo 

único. Então quando você vê alguém reproduzindo seu estilo, é natural não 

gostar disso. Não tenho certeza da integridade de Banksy, ele é um cretino 

e deveria mostrar seu rosto. (Blek le Rat apud Graffiti Wars, 2011).  

 

Toda vez que eu penso que pintei algo um pouco original, descubro que 

Blek le Rat já o fez, apenas vinte anos antes (Banksy apud Daily Mail, 

2008). 

 

Uma das obras de Banksy é uma pedra com uma citação de Pablo Picasso: “Os 

artistas ruins imitam, os bons artistas roubam”. Não é comprovado que essa frase realmente 

tenha sido dita ou escrita pelo espanhol; mas, embaixo da citação, onde há a suposta 

assinatura de Picasso, o inglês risca e assina como sua.  

Banksy já foi muito acusado por sua falta de originalidade e até mesmo plágio, mas 

o artista admite isso como um dos pilares de seu trabalho. O anônimo parece não se importar 

com essas críticas e, inclusive, reforça-as, como no caso da peça de Picasso.  
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3. A arte como instrumento político  

 

Enfeitar a cidade, transformar o urbano com uma arte viva, popular, 

da qual as pessoas participem, é a minha intenção (Alex Vallauri, 

1985) 

 

Considerar o universo da arte por si mesmo, independentemente da natureza 

declaradamente política de seus conteúdos, como algo que, a seu modo, também faz parte 

da política por mobilizar sensações, memórias, emoções e reflexões, traduz uma experiência 

sensorial que desperta as pessoas pelo plano da vontade, do questionamento, da curiosidade, 

e abre espaços, entre a arte e a política, para uma rede de significados, provocações e desejos 

de outros horizontes (Oliveira, 2013). 

A arte de rua é política em muitos sentidos. A cidade é um espaço que deveria refletir 

o sentimento coletivo que ali habita. Partindo do principio que a rua é um ambiente de todos 

e também de cada um, a retomada das ruas pelo povo é um ato político que visa restabelecer 

a democracia no ambiente urbano. Por isso, a arte feita pelo povo e para o povo, exposta em 

um ambiente público onde os cidadãos transitam cotidianamente, é tão importante para a 

construção de uma reflexão social. A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável 

da questão do tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e refazer a nós 

mesmos e a nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais preciosos de todos os 

direitos humanos (Harvey, 2013: 48). 

  O outro viés político da arte de rua é o seu conteúdo. Ser artista de rua e criar obras 

com conteúdo político não é uma regra, mas o movimento da arte urbana, originado a partir 

do grafite, já pressupõe uma reflexão sobre a complexidade das situações urbanas e os 

componentes sociais e políticos que ali transitam. 
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A cidade constitui um grande patrimônio construído histórica e socialmente, mas sua 

apropriação é desigual e o nome do negócio é renda imobiliária ou localização, pois ela tem 

um preço devido aos seus atributos. Isso tem a ver também com a disputa pelos fundos 

públicos e sua distribuição, localização) no espaço (Maricato, 2013: 33).  

Uma das maiores e mais polêmicas manifestações políticas do artista foi no muro da 

Cisjordânia, que separa a Palestina de Israel. Ele bombardeou essa parede com seus stencils. 

Dois meninos brincando enquanto um buraco na parede revela uma ilha paradisíaca. Uma 

menina que usa balões para voar, dando a entender que ela pode chegar ao outro lado do 

muro. Outro buraco na parede que mostra um menino, sem camisa, debaixo de um céu azul, 

brincando com sua pá e seu baldinho. Uma sala de estar, na qual se avista uma linda 

paisagem pela janela. Um menino ao lado de uma escada, que o leva até o outro lado. Um 

cavalo, três vezes mais alto que o muro de Berlin.  

 

A Palestina foi ocupada pelo exército israelense desde 1967. Em 2002, este 

governo começou a construir um muro que separa os territórios ocupados 

por Israel, grande parte deles ilegais perante a lei internacional. Ele é 

controlado por uma série de torres de observação, tem três vezes a altura 

do Muro de Berlin e, eventualmente, terá 700 km de extensão – a distância 

entre Londres e Zurique. A palestina é, agora, a maior prisão a céu aberto 

do mundo, e o mais novo destino para grafiteiros passarem suas férias 

(Banksy, 2005: 136). 

 

O descontentamento político no Reino Unido – já citado em capítulos anteriores- a 

truculência do estado com manifestantes e a rebeldia inerente aos jovens, foram os primeiros 

fatores que levaram Banksy ao ativismo artístico. Segundo Marco Aurélio Nogueira, em seu 

artigo “Novo Ativismo”, a hiperatividade da atual sociedade civil ocorre mais em função da 

necessidade de autoexpressão do que da disposição para organizar consensos ou lutar pelo 

poder em sentido estrito. Institui-se então, uma nova zona de ação política, menos organizada 
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e mais individualizada e viabilizada pela crescente facilidade de comunicação. O novo 

ativista não luta por poder, mas por direitos e reconhecimento, tampouco reverencia líderes 

ou ideologias. Ele se utiliza da sátira e do deboche abraçando várias causas simultaneamente. 

Este seria um novo padrão de militância (Nogueira, 2013). Banksy se enquadra muito bem 

nesse novo tipo de militância. Apesar de ter muitas obras criticando os mesmos temas, como 

o mercado da arte e o capitalismo em geral, ele não se prende a uma causa única, e, às vezes, 

até se contradiz em diferentes obras. 

Em 2002, o artista produziu uma peça para a campanha do Greenpeace “Save or 

delete” contra a destruição florestal. Mais tarde, em 2006, utilizou um elefante em sua 

exposição “Barely Legal”. O animal estava dentro de uma sala, todo pintado de vermelho. 

Apesar de o artista alegar que a pintura o elefante havia sido feita apenas com tinta facial 

para crianças, o acontecimento gerou muitas críticas de ativistas defensores dos animais 

(Guardian, 2006). 
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Apesar das contradições, é possível dizer que a obra do artista é referência mundial 

em arte política. Banksy faz parte da contemporaneidade, ele está inserido, como diria 

Bauman, em um mundo líquido, flexível, de desordem e inconstâncias. Aqui, nada se 

mantém por muito tempo. Por isso é justificável que, assim como todo o resto da nossa 

sociedade, Banksy esteja em eterna mutação, e, portanto, sua arte também está.   

 

 

 

Segundo Banksy, o grafite é o tipo de arte mais democrática que existe, e uma das 

mais eficazes formas de revolução. Inclusive, uma de suas obras diz “Se o grafite mudasse 

alguma coisa, seria ilegal”.  

 

Apesar do que dizem, o grafite não é uma arte insignificante. Mesmo que 

você tenha que andar no escuro da noite e mentir para a sua mãe, na 

verdade é uma das formas mais honestas de arte. Não existe elitismo ou 

publicidade, ela é exibida nas melhores paredes que uma cidade tem para 

oferecer, e ninguém precisa colocar um preço para entrada. Uma parede 

sempre foi a melhor forma de expor seu trabalho. As pessoas que governam 

nossas cidades não entendem o grafite porque acham que nada deveria 

existir ao menos que tenha um lucro, o que faz dessa opinião sem valor. 
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Dizem que o grafite assusta as pessoas e é um símbolo de declínio da 

sociedade, mas na verdade só é perigoso para 3 tipos de pessoas: políticos, 

publicitários e grafiteiros.  Quem realmente estraga nossos bairros são as 

empresas que estampam anúncios gigantescos em prédios e ônibus 

tentando fazer que nós nos sintamos inadequados para comprar seus 

produtos. Eles querem gritar sua mensagem na nossa cara mas não nos 

deixam gritar de volta. Bom, eles começaram a briga e as paredes são as 

armas escolhidas para reagirmos. Alguns se tornam policiais porque 

querem fazer do mundo um lugar melhor, alguns se tornam vândalos 

porque querem fazer do mundo um lugar mais bonito (Banksy, 2005: 6). 
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4. O consumismo, por Banksy 

 

“Não podemos fazer nada para mudar o mundo até o capitalismo acabar. 

Enquanto isso, nós devemos ir ao shopping para nos consolarmos” 

(Banksy, 2005: 204). 

 

      O capitalismo é um modelo econômico criado por volta do século XV, mas foi 

somente no século XVIII, com a Revolução Industrial Inglesa, que ele ganhou força para 

criar uma sociedade de consumo. Com as fábricas, surgiram novos empregos, o que resultou 

no aumento da classe média e isso aumentou a demanda de bens de consumo. O interesse 

humano em “coisas” evoluiu de uma necessidade primária de desejos. (Blanché, 2016: 26) 

      Só em uma sociedade em que as pessoas podem desenvolver e satisfazer desejos tem 

a oportunidade de construir uma cultura do consumo, que não é somente usada para suprir 

necessidades. Isso inclui, especialmente, carregar bens com significados simbólicos que 

superam seus valores de uso reais e se transformam em coisas que agradam seus donos, 

contribuem para sua organização mental e até mesmo os transformam. (Ulrich 2006: 13) 

      A sociedade moderna elevou o consumo a outro nível. Somos diariamente 

bombardeados por propagandas que insistem em nos mostrar como seríamos mais bonitos, 

socialmente aceitáveis e felizes se consumíssemos um produto que, na realidade, não 

precisamos. As propagandas giram em torno de uma idealização da realidade oferecida pela 

mídia. Das estrelas de cinema aos astros de rock, da Barbie ao super herói, todos esses 

personagens impõem aos espectadores um modelo a ser seguido, um ideal, ou vários ideais, 

do que é considerado bom e belo. E, através da publicidade, esses valores são embutidos em 

produtos, “Você só será livre se vestir essa calça jeans”, “você só será jovem se beber coca-

cola”, “você só será amado se usar esse perfume”. Uma vez que as pessoas são diferentes, e 

têm complexidades diferentes, o indivíduo que cresce nessa sociedade que se espelha em 
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modelos, em padrões estéticos e sociais, é, naturalmente, um ser inseguro. Este indivíduo 

encontra no produto, uma forma de construção de identidade ou de inclusão. Temos que 

deixar claro que o consumo é uma forma ativa de relação – não só com objetos, mas com a 

sociedade e com o mundo – com um modo de atividade sistemática e resposta global que 

fundamentam todo o nosso sistema cultural. (Baudrillard, 1998: 7)   

      Além disso, a indústria da moda, auxiliada pela mídia, define o que é socialmente 

aceitável a cada estação. Por isso, o indivíduo nunca conseguirá atingir a plenitude com os 

produtos consumidos, já que de 6 em 6 meses, os objetos de desejo são diferentes.  Assim, 

cria-se um ciclo vicioso de consumo, e a mercadoria ocupa todo o espaço da vida social. 

      Banksy critica fortemente a sociedade de consumo por ser tudo que ela é. Induzir as 

pessoas a comprarem o que não precisam, fazê-las acreditar no consumo como uma religião, 

cegá-las, a ponto de não conseguirem enxergar sua condição e, até mesmo, se apropriar das 

críticas que recebe para comercializá-las. 

      O artista reproduziu o crucifixo de Jesus Cristo, que, já morto, segura sacolas de 

compras em suas duas mãos. Os comentários sobre essa peça são praticamente 

desnecessários. Jesus, a representação do Deus cristão na Terra, sacrificado, é o símbolo da 

religiosidade. Ao segurar sacolas de compras, é como se o ato do consumo fosse um ato 

religioso para a nossa sociedade. 
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Assim como a sociedade medieval era balanceada entre Deus e o Diabo, a nossa é 

balanceada entre o consumo e sua denúncia. No entanto, pelo menos entre as heresias, 

podiam se organizar seitas com o diabo e a magia negra. Nossa magia é branca. Não existe 

mais heresia em estado de afluência. É a profilaxia branca de uma sociedade saturada, uma 

sociedade sem história, uma sociedade sem mito a não ser o de si mesma.  (Baudrillard, 

1998: 7) 

Outra peça famosa que segue a mesa linha é “Sale ends today”, produzida em 2004. 

São quatro mulheres – com a estética renascentista, vestindo roupas de época - ajoelhadas 

ao chão, venerando, suplicando ou rezando por uma placa que diz “A liquidação acaba hoje”. 

Como se o anúncio fosse um motivo de adoração. O consumo estaria mais uma vez 

representado como um deus da sociedade atual.  
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Podemos ver como uma fábula da sociedade de consumo: Os antropóides caçadores 

coletores das selvas urbanas modernas, beneficiários do milagre do consumo, organizam 

uma gama de objetos, signos característicos da felicidade e esperam – esperam 

desesperadamente, diria um moralista- pela felicidade aparecer (Baudrillard, 1998: 30).           

Uma arte de Banksy em que três neandertais estão de costas, posicionados para atacar três  

carrinhos de compras, faz alusão a essa selva urbana descrita por Baudrillard. Esses 

neandertais não querem só comida – que, dependendo da forma como é comercializada, 

poderia ser considerada um consumo básico para a sobrevivência - querem caçar os carrinhos 

para comprar. O carrinho de compras é um símbolo da sociedade de consumo. Foi criado 

para que as pessoas pudessem comprar mais objetos de uma vez só sem nenhuma 

dificuldade.  
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      A sociedade de consumo quer mostrar a toda prova que a felicidade se compra. Uma 

gama variada de diferentes produtos para solucionar qualquer problema das nossas vidas 

está disponível em diversas prateleiras e araras de lojas. E se a compra não muda a sua vida, 

a culpa é sua, por não ter escolhido o produto certo. Mas ainda há chances de ser feliz, é só 

consumir outro objeto.  

      Em um outdoor, Banksy escreveu: “Sorry, the lifestyle you ordered is currently out 

of stock”. Em português, é possível traduzir esta citação como: “Desculpe o transtorno, o 

estilo de vida que você pediu este temporariamente fora de estoque”. Esta obra pode ser vista 

de algumas maneiras. Essa é uma frase clássica usada por vendedores de loja e até mesmo 

em alguns sites de e-commerce. É bem comum ouvir que o produto que você deseja está fora 

de estoque. De certa forma, isso faz com que o desejo por aquele objeto se intensifique. A 

ironia é que não existe nenhum tipo de publicidade avisando que tal produto não está 

disponível, pelo contrário, nos faz acreditar que aquilo estará disponível sempre. A sociedade 
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do consumo vende, através da mídia, o modelo de vida em que seus consumidores possam 

se espelhar, e, esse mesmo modelo não existe no mundo real, como já foi dito nos parágrafos 

anteriores. 

 

 

 

     “Nada na moderna sociedade do consumo é tão felizmente consumida como a crítica 

ao consumismo” (Citado em Max Hollein: Shopping. In: Exhibition Catalog Shopping, 

2002: 13). E nada mais irônico do que o movimento contracultura, contra o establishment e 

a sociedade do consumo ser apropriado pelas indústrias e vendido como um produto cheio 

de significados. O maior exemplo disso é a imagem de Che Guevara, que é a mais 

reproduzida e comercializada do mundo, a qual Banksy, inclusive, já colou debaixo de um 

viaduto em Portobello Road, no oeste de Londres.  

      Em “Wall and Piece”, o artista conta a história do momento em que estava colando 

os lambe-lambes:  

 

Na madrugada de uma quinta-feira de verão, eu estava terminando de 

pintar um viaduto em Portobello Road com pôsteres de Che Guevara. 
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Todos os sábados, o mercado debaixo desse viaduto vende camisas, bolsas 

e botões com a imagem. Eu acho que estava tentando fazer uma crítica 

sobre a incessante repetição de um ícone, repetindo um ícone 

incessantemente. As pessoas parecem pensar que se se vestirem como 

revolucionárias, não precisam ser revolucionárias (Banksy, 2005: 47). 

 

 

      

São 6 pôsteres de lambe-lambe de Che usando óculos escuros sendo hipnotizado pelo 

dinheiro. Esse dinheiro faz com que o personagem perca sua simbologia, e por isso, no 

último pôster, seu rosto já está desmanchado. Uma alusão a banalização da imagem, que 

provoca a perda do contexto e do significado da fotografia original. Che Guevara é 

conhecido por seu caráter socialista, guerrilheiro e revolucionário, uma oposição total ao 

sistema capitalista e imperialista. Ao ser ferozmente reproduzido e comercializado, os 

críticos do sistema se tornam consumidores, e não precisam mais ser tão revolucionários 

assim, já que agora podem simplesmente ter uma camisa com a imagem de seu herói.  
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Enquanto colava os pôsteres, dois carros estacionaram na rua e seis passageiros 

encapuzados saltaram do veículo para assaltar uma loja de celulares. Depois do roubou, 

Banksy diz ter ficado boquiaberto, e, como era o único homem encapuzado que restava no 

local, saiu correndo para o canal. “Eu imaginei que, naquela hora, os garotos já estavam em 

Kilburn acendendo um baseado e dizendo ‘por que alguém pinta revolucionários quando 

você realmente pode ser revolucionário’” (Banksy, 2005: 47).    

      Em 2005, o artista produziu várias notas de dez libras substituindo o rosto da Rainha 

Elizabeth pelo da Princesa Diana, também mudou o nome “Bank of England” para “Banksy 

of England”. Elas foram chamadas de “Di-Face Tenner”. Em seu documentário “Exit 

through the gift shop”, diz que essa é uma infração pela qual pode se pegar anos de cadeia 

e, por isso, decidiu não usar todas as notas que produziu. Algumas, no entanto, foram 

distribuídas pela cidade de Londres, e exemplares amassados conseguiram se passar por 

notas verdadeiras, virando realmente uma moeda de troca. Hoje, uma nota dessas é vendida 

até U$ 300 no Ebay (ebay.com). 

 

 

 

      As “Di-Face tenners” também foram utilizadas em um stencil feito por Banksy em 

Farrington, Londres. Em uma rua comercia, entre dois cafés, pintou um caixa eletrônico 
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jorrando diversas notas. O que poderia representar o sonho das pessoas inseridas na 

sociedade de consumo. Dinheiro fácil para gastar. Mas também para mostrar como o 

dinheiro é algo efêmero, já que é só um pedaço de papel, reproduzido facilmente, embutido 

de valor por uma convenção social.   

      O dinheiro é feito para ser gasto porque não tem nenhum valor intrínseco. Então, isso 

faz com que o cliente esteja sempre criando possibilidades de consumo. O consumismo é a 

realidade que torna possível o horizonte futuro da economia do dinheiro. O funcionamento 

do mercado depende, então, na pretensão – no “e se” (Bolz, 2002: 82). 

      Esse “e se” é a principal causa para o consumo. Como já mencionado acima, as 

campanhas publicitárias trabalham com essa ideia de como um produto pode mudar uma 

vida. No mundo líquido e efêmero em que vivemos a felicidade e o sentimento de 

completude proporcionada pela compra – que também são efêmeros- se tornam um vício. E 

assim, chegamos a um ponto em que o consumismo determina o todo da vida. Trabalho, 

lazer, natureza e cultura (Baudrillard, 2002: 26-27). 
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5. A sociedade do espetáculo, por Banksy  

 

      O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o resultado e o 

projeto do modo de produção existente. Ele não é um complemento ao mundo real, um 

adereço decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas 

particulares de informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do 

entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. 

Ela é a afirmação onipresente da escolha já feita na produção, e no seu corolário – o 

consumo. A forma e o conteúdo do espetáculo são a justificação total das condições e dos 

fins do sistema existente (Debord, 1994: 15).          

     O surgimento da televisão como meio de comunicação em massa foi o primeiro passo 

para que o espetáculo começasse a reinar em nossa sociedade. De repente, os cidadãos 

passaram a consumir informações diárias da forma mais passiva possível, assistindo a uma 

tela que reproduzia a “realidade” e não dava poder de resposta. Os vídeos passam 

credibilidade; assistir a um produto audiovisual nos faz acreditar que o que estamos 

consumindo é real pelo simples fato daquilo ter sido captado de uma cena real. No entanto, 

o posicionamento das câmeras, a edição dos vídeos, e os efeitos especiais – adotados 

recentemente – podem modificar o significado de um fragmento da realidade, e aí surge o 

simulacro, que alimenta a cabeça dos espectadores com qualquer conteúdo desejado. 

         Um cinegrafista filma uma bonita flor, mas na realidade ele a matou para fazer a 

imagem. Banksy criou essa peça que representa muito bem a ideia do simulacro. 

Normalmente, as cenas que recebemos como reais são um recorte de um acontecimento, a 

cena inteira e sua complexidade não são captadas totalmente. 
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        Seria insuportável terminar um dia normal sem consumir o simulacro do mundo, sem 

o álibi da participação no mundo. O dia deve ser alimentado por imagens, que são sinais 

repetidos dessa transcendência. A tranqüilidade precisa de giros vertiginosos da realidade 

para sua própria exaltação. Esta é sua obscena particularidade. É parcial aos eventos e à 

violência, violência que é projetada e servida em uma sala climatizada. Esta imagem caricata 

também ilustra um espectador descansando em frente à guerra do Vietnã. A imagem da TV 

é como uma janela virada para dentro. Inicialmente se abre em uma sala, e, naquela sala, a 

cruel exterioridade do mundo se torna algo íntimo e caloroso – um calor perverso 

(Baudrillard, 1998: 35).  

 

 

 

            O jornalismo televisivo, com seus ângulos e cortes, muitas vezes, oferecem ao 

espectador apenas um lado da história, o lado que é “mais interessante”, que trará mais 

audiência, e, portanto, mais lucro. As informações passadas através dos simulacros têm 

interesses embutidos que raramente são percebidos por seus espectadores. O consumo 

inconsciente e excessivo dessas imagens provoca a banalização dos fatos reais, uma vez que 

espectador tem um grande distanciamento do ocorrido, o que, muitas vezes, faz perder a 

noção do que aquele fato realmente representa. Hoje, temos uma série de programas 

sensacionalistas, que tratam a violência como entretenimento e simplificam assuntos, 

oferecendo produtos superficiais maquiados de realidade. 
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          A televisão pode, paradoxalmente, ocultar mostrando, mostrando uma coisa diferente 

do que seria preciso mostrar caso se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar; ou 

ainda mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira que não é mostrado ou se torna 

insignificante, ou construindo-o de tal maneira que adquire um sentido que não corresponde 

absolutamente à realidade (Bourdieu. 1996: 24) 

         Uma criança ferida chora enquanto segura seu urso de pelúcia, a única coisa que 

restou de uma cidade destruída. Uma produtora de televisão atrasa o socorro da emergência 

para que seu fotógrafo e cinegrafista possam capturar a cena. Uma imagem que valerá 

milhões e se tornará famosa mundialmente. Esta obra de Banksy é uma de suas críticas ao 

sensacionalismo, à espetacularização da pobreza e da violência. Na vida real, a criança 

continuará sofrendo, provavelmente sem família, certamente sem moradia. Mas a partir do 

momento em que a produção achar outro assunto que dê audiência, esquecerá dessa cena e 

não voltará mais a falar sobre o assunto, dando lugar a outro fato no noticiário. 

 

 

 

          Onde o mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens tornam-

se seres reais e motivações eficientes típicas de um comportamento hipnótico. O espetáculo, 

como tendência para fazer ver por diferentes mediações especializadas o mundo que já não 

é diretamente apreensível, encontra normalmente na visão do sentido humano privilegiado 

que noutras épocas foi o tato; a visão, o sentido mais abstrato e o mais mistificável, 
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corresponde à abstração generalizada da sociedade atual. Mas o espetáculo não é 

identificável ao simples olhar, mesmo combinado com o ouvido. Ele é o que escapa à 

atividade dos homens, à reconsideração e à correção da sua obra. É o contrario do diálogo. 

Em toda a parte onde há representação independente, o espetáculo reconstitui-se (Debord, 

1994: 19) 

         A sociedade alienada não produz pensamento crítico, não se manifesta; se choca com 

a violência do mundo e passa a ter medo do exterior. O sensacionalismo, que parece ter 

sempre um roteiro de vilões e mocinhos, cria estereótipos e forma indivíduos 

preconceituosos e intolerantes às diferenças. Pessoas que acreditam cegamente no que a 

mídia oferece tornam-se alvos fáceis para manipuladores. Assim fica mais fácil vender um 

mundo ideal em qual podemos nos espelhar para tomar decisões em nossas vidas. Seja na 

hora de sair de casa e desistir por lembrar que a televisão denunciou o perigo nas ruas; seja 

na hora de comprar um produto porque este certamente vai trazer felicidade e completude; 

seja na hora de votar em presidentes. Consciente ou inconscientemente, a influência da mídia 

está presente na maioria das decisões que tomamos.  

        O espetáculo é, ao mesmo, tempo parte da sociedade, a própria sociedade, e seu 

instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra todo o olhar 

e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da falsa 

consciência; a unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da 

separação generalizada (Debord, 1994: 14) 

        Depois do surgimento da televisão, rapidamente desenvolveram-se outros aparelhos 

que aperfeiçoariam e trariam mais formatos de simulacros. Os computadores e celulares, 

aliados à internet, não só são os maiores transmissores de informações da atualidade, como 

também permitem que as pessoas possam literalmente viver em outro mundo, um mundo 

virtual, onde todos são felizes, as frustrações praticamente não existem e a imagem é a 

“prova” desses fatos.  O mundo virtual cria indivíduos passíveis no mundo real. Não se torna 

mais necessário viver o real quando se pode apenas representá-lo.       

      A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado (que é resultado da 

sua própria atividade inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele contempla, menos 

vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos ele 

compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. A exterioridade do espetáculo 

em relação ao homem que age aparece nisto, os seus próprios gestos já não são seus, mas de 

um outro que lhos apresenta (Debord, 1994: 25 – 26) 
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      Um casal sai para namorar, mas não conversam. Ambos estão conectados, vendo 

outras informações, conversando com outras pessoas. Essa se tornou uma cena muito 

comum, e Banksy a representou perfeitamente. A obra “Mobile Lovers” faz refletir sobre os 

tipos de relação que estamos construindo atualmente. Não só relações amorosas, não é raro 

sair com amigos e perceber que todos estão em seus celulares, ao invés de conversar ao vivo. 

Segundo Debord, o sistema econômico fundado no isolamento é uma produção circular do 

isolamento, e todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são também as suas armas 

para o reforço constante das “multidões solitárias” (Debord, 1994: 25). 

 

 

 

       Temos passado cada vez mais tempo conectados. Hoje em dia é comum pessoas com 

distúrbios por causa da tecnologia, viciadas em aparelhos celulares, mídias sociais.  Para 

ilustrar mais uma vez o espetáculo e sua falsa realidade, Banksy criou uma peça na qual um 

casal de turistas gordos, que, sentados em uma charrete, tiram uma selfie felizes, enquanto 

o veículo é puxado por um garotinho emburrado.   
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     Vivemos uma época preocupante, na qual as pessoas têm dado mais importância às 

redes sociais do que à vida real. Já existem casos de mortes por tentativas de selfies, alguns 

têm síndrome de telefone vibrando, outros surtam quando a bateria do aparelho acaba fora 

de casa, e muitos relacionamentos acabam por causa das redes sociais. Chegamos a um ponto 

em que, antes de comer, há gente que precisa tirar uma foto do prato para postar na rede, e, 

às vezes, leva tanto tempo para captar o “ângulo perfeito” que a comida esfria. Na atualidade 

as pessoas estão tão preocupadas com a quantidade de likes que receberão em uma postagem 

que se esquecem de prestar atenção no que está fisicamente na frente delas. Dessa forma 

estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais individualista.   

      O espetáculo na sociedade representa uma fábrica de alienação. A expansão 

econômica é principalmente a expansão da produção industrial. O crescimento econômico, 

que cresce para si mesmo, não é outra coisa senão a alienação que constitui seu núcleo 

original (Debord, 1994: 27).  
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6. A Liberdade Vigiada 

 

     A internet é o novo meio de comunicação em massa da sociedade. A web é vista 

como um lugar com milhões de possibilidades. Nela, podemos atravessar o mundo com um 

clique. É considerada, pela maioria, o meio de comunicação mais democrático do mundo, 

onde todos podem expressar suas opiniões, convocar multidões para as ruas e compartilhar 

tudo que lhes pareça interessante.   

    Ao longo das últimas décadas o número de pessoas que acessam a internet vem 

aumentando consideravelmente. Segundo o ITU (International Communications Union), até 

julho de 2016, 46% da população mundial utiliza o meio; isto é, aproximadamente 4,5 

bilhões de pessoas têm acesso à rede.  

    Em “Modernidade Líquida”, Bauman fala da liberdade subjetiva e objetiva: a 

possibilidade de que o que se sente como liberdade não seja de fato liberdade; que as pessoas 

podem estar satisfeitas com o que lhes cabe mesmo que o que lhes cabe esteja longe de ser 

objetivamente satisfatório; que, vivendo na escravidão, se sintam livres, e portanto, não 

experimentem a necessidade de se libertar, e assim percam a chance de se tornar 

genuinamente livres. O corolário dessa possibilidade é a suposição de que as pessoas podem 

ser juízes incompetentes de sua própria situação, e devem ser forçadas ou seduzidas, mas em 

todo caso guiadas, para experimentar a necessidade de ser “objetivamente” livres para reunir 

a coragem e a determinação para lutar por isso (Bauman, 2000: 24-25). 

    Para os cidadãos comuns, o uso da internet é libertário. Um novo meio de confrontar 

os conglomerados de mídia, de conseguir alcançar grandes públicos para expressar ideias e 

opiniões, mas também é um grande armazém. No entanto, é curioso que muitos dos que 

pensam na internet como uma representação da liberdade, se manifestem politicamente e 

ideologicamente apenas nesse simulacro, o que não gera efeitos concretos na mudança 
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estrutural de uma sociedade real. Outra questão é que atualmente utilizamos a rede para 

pagar contas bancárias, fazer compras, trocar mensagens com milhares de pessoas ao redor 

do mundo, pesquisar qualquer tipo de informação, e, finalmente socializar.  

   A criação das redes sociais transformou o mundo e a forma de vivê-lo. Hoje em dia, 

é comum dispormos de pelo menos uma mídia que funciona como um simulacro da vida 

real. Neste espaço, compartilhamos com o público “que desejamos” os nossos gostos por 

comidas, filmes, livros, produtos. Diariamente divulgamos fotos e vídeos do nosso cotidiano 

e de nossos amigos. Depois dessa invenção, a sociedade do espetáculo cresceu 

vertiginosamente. Como já dito no capítulo anterior, a possibilidade de representar o real 

com uma cena parcial cria o simulacro. Nunca na história da humanidade a sociedade viveu 

tão intensamente o espetáculo. A realidade surge no espetáculo, e o espetáculo no real. Esta 

alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade existente (Debord, 1994, p. 16). 

     Enquanto isso, o coletivo se dissolve cada vez mais em indivíduos que não se 

importam com nada além da “liberdade individual” – que seria, para Bauman, a liberdade 

subjetiva – e de como é vista a sua imagem no simulacro, se ausentando das questões sociais 

e políticas que deveriam ser pensadas para o progresso humano. No entanto, não é 

interessante para o poder vigente que as pessoas pensem coletivamente em transformar um 

sistema que favorece uma porcentagem mínima da população. Este trabalho não pretende 

entrar a fundo no assunto, mas é importante reforçar que 1% da população mundial detém 

50% do PIB do planeta - os dados foram apresentados em 2015 pela Oxfam. Neste contexto, 

situações como esta só conseguem se manter se a maior parte da população continuar inerte, 

conformada e cegamente satisfeita com sua condição de mera espectadora.    

    Quanto ao poder, este navega para longe da rua, do mercado, das assembléias e dos 

parlamentos, dos governos locais nacionais, para além do alcance do controle dos cidadãos, 

para a extraterritorialidade das redes eletrônicas. Os princípios estratégicos favoritos dos 
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poderes existentes hoje em dia são fuga, evitação e descompromisso, e sua condição ideal é 

a invisibilidade (Bauman, 2000: 50). 

         Em 1948, George Orwell terminava de escrever uma das obras literárias mais 

famosas do mundo. O livro “1984” foi revolucionário e pretensioso ao alertar os leitores para 

um estado de vigilância extrema. Não se pode dizer que hoje – mais de 50 anos depois do 

lançamento do livro – vivemos em um mundo exatamente igual ao descrito por Orwell, mas 

encontramos semelhanças assustadoras. A liberdade vigiada, o espetáculo, o 

sensacionalismo, a indústria cultural e a alienação estão presentes no romance, e, mais do 

que nunca, na nossa realidade. 

 

A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo o som produzido por 

Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria 

captado por ela; mais: enquanto Winston permanecesse no campo de visão 

enquadrada pela placa de metal, além de ouvido também poderia ser visto. 

Claro, não havia como saber se você estava sendo observado num 

momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das 

Ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a freqüência com que 

o fazia não passava de especulação. Era possível inclusive que ela 

controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era 

certa: tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você 

era obrigado a viver – e vivia, em decorrência do hábito transformado em 

instinto – acreditando que todo som que fizesse seria ouvido e, se a 

escuridão não fosse completa, todo movimento examinado 

meticulosamente (Orwell, 1949: 13). 
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    A diferença entre a nossa sociedade e a criada por Orwell é que, aqui, os indivíduos 

fornecem informações ao sistema por conta própria. Além de bombardearem o espaço 

público com dados pessoais, uma vez que aceitam os famosos “termos e condições” de 

qualquer programa ou aplicativo, tudo aquilo que é protegido por senhas e que as pessoas 

julgam secreto, já tem a privacidade comprometida.  

    Em junho de 2013, o ex-técnico da CIA, Edward Snowden, revelou ao jornalista 

Glenn Greenwald, então colunista do The Guardian, documentos da NSA (National Security 

Agency) classificados como ultrassecretos “Top Secret”. O conteúdo desses documentos 

provava que o órgão de Inteligência do Governo dos Estados Unidos espionava cidadãos 

norte-americanos e estrangeiros, assim violando a privacidade de milhões de pessoas. 

    Coletar tudo é o objetivo da NSA. O PRISM foi um dos programas que obrigou por 

lei que todas as empresas listadas - Google, Facebook, Yahoo!, Youtube, Skype, Apple, 

Microsoft, AOL e PlayTalk – fornecessem ao governo americano acesso ilimitado às 

informações de seus usuários. Relatórios finais derivados da coleta do PRISM eram postos 

no briefing Diário ao Presidente dos EUA. 

   Cidadãos comuns, empresas multimilionárias e até chefes de estados foram 

monitorados pela NSA. Os arquivos revelados por Snowden datavam de 2011 a 2013 e 

descreviam diversos programas de vigilância. Muitos tinham por alvo a população norte-

americana, mas dezenas de países – inclusive aqueles vistos como aliados dos Estados 

Unidos, como França, Brasil, Índia e Alemanha – também eram alvo de vigilância em massa 

indiscriminada. 

    A “Aliança dos Cinco Olhos”, formada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 

Austrália e Nova Zelândia, vêm trocando informações de inteligência desde a Guerra Fria, 

época em que o objetivo era colher dados a respeito da União Soviética. 
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    Braço do Pentágono, a NSA é a maior agência de Inteligência do mundo, e grande 

parte de seu trabalho de vigilância é conduzida pela aliança dos Cinco Olhos. Até a 

primavera de 2014, quando a controvérsia provocada pelas revelações de Snowden se 

intensificou, a agência era dirigida pelo General Keith B. Alexander, que durante seu 

mandato de nove anos ampliou de forma agressiva seu tamanho e sua influência. Nunca 

antes uma agência governamental norte-americana tivera capacidade ou autorização judicial 

para coletar e armazenar tantas informações eletrônicas (Greenwald, 2014: 75). 

   Em junho de 2013 o presidente Obama declarou que: “uma coisa eu posso afirmar 

de modo inequívoco: se você é cidadão norte-americano, a NSA não pode escutar suas 

ligações (...) É a lei, o regulamento, a menos que a agência (...) vá ao tribunal, consiga um 

mandato e busque uma causa provável, como sempre foi (Greenwald, 2014: 110). Obama 

não mentiu, apenas omitiu o fato de que a FISA é um órgão do Departamento de Justiça que 

não costuma recusar nenhuma das solicitações de vigilância do Governo norte-americano. 

    Em 2012, a NSA estava processando mais de 20 bilhões de ocorrências de 

comunicação por dia no mundo inteiro. O Wall Street Journal noticiou que o sistema de 

interceptação global da NSA “tem capacidade para alcançar aproximadamente 75% de todo 

o tráfego interno dos Estados Unidos na busca por inteligência estrangeira” (Gleenwald, 

2014, pp. 80).  

    Além de monitorar cidadãos comuns, documentos provam que a NSA também 

pratica espionagem econômica e diplomática. O acervo revelado por Snowden continha 

dados sobre escutas e interceptações de e-mails da Petrobrás, de empresas de energia do 

México e da Venezuela e uma vigilância conduzida por parceiros da NSA sobre o Ministério 

das Minas e Energia do Brasil e empresas de energia em diversos países. 

   Apesar de a NSA ser um órgão público, mantém muitas parcerias com empresas 

privadas. A agência tem cerca de 30 mil funcionários, mas aproximadamente 60 mil 
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funcionários terceirizados prestam serviços essenciais e têm acesso ilimitado a esses 

segredos. Esse é o caso de Snowden, que trabalhava na Booz Allen Hamilton quando vazou 

os documentos ultra- secretos da maior agência de inteligência do mundo.  

    No século XVIII, o iluminista, filósofo e jurista Jeremy Bentham, criou o modelo do 

panóptico. Tal modelo consistia em uma cadeia redonda com uma torre alta no meio, para 

que quem estivesse ali pudesse observar todos os prisioneiros do local, apesar de não 

conseguir observar todos ao mesmo tempo. A essência desse design, é que os internos não 

tinham como saber o que estava sendo monitorado pelo panóptico. Por isso, nunca sabiam 

exatamente se estavam sendo vigiados e nem quando seriam vigiados, o que os fariam pensar 

que estavam sendo observados o tempo inteiro. Essa seria, na época, a tentativa máxima de 

impor obediência e submissão. 

    Em 1975, Foucault percebeu que esse modelo poderia ser usado não somente por 

prisões, mas por qualquer instituição que quisesse controlar indivíduos. E, segundo ele, a 

estrutura seria o principal meio de controle para as sociedades modernas ocidentais. Os 

poderosos não precisariam mais de armas, punições e prisões, porque a vigilância em massa 

por si só cria uma prisão mental de uma forma muito mais sutil; porém muito mais eficaz.  

      Graças às técnicas de vigilância – a “física” do poder –, o domínio sobre o corpo se 

efetua segundo as leis da ótica e de mecânica, segundo um jogo de espaços, de linhas, de 

telas, de feixes, de graus, e sem recurso, pelo menos em princípio, ao excesso, à força, à 

violência. Poder que é em aparência ainda menos “corporal” por ser mais sabiamente 

“físico” (Foucault, 1975: 202) 

    Na arte de Banksy não encontramos muitas peças sobre a web vigilância 

propriamente dita. No entanto, o artista já produziu alguns trabalhos criticando a liberdade 

vigiada e as famosas CCTVs, as câmeras de segurança que, atualmente, alcançam grande 

parte do território mundial.  
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   Em “One nation under CCTV”, uma menina munida de um balde e um pincel escreve 

a seguinte frase na parede: “Uma nação sob a vigilância de câmeras de segurança”. Enquanto 

isso, um policial, acompanhado de um cachorro – neste caso, símbolo de repressão policial 

–, a filma. O mais irônico desta imagem, é que de fato existe uma câmera de segurança no 

local onde Banksy grafitou a peça.  

 

 

    O artista já fez diversos trabalhos brincando com as câmeras de vigilância. “What are 

you looking at?” funciona como uma resposta “mal educada” para quem está observando 

aquelas imagens, mas também é uma grande indagação. O que você está olhando? 

Normalmente é uma frase utilizada por pessoas que não querem ser o centro das atenções, 

que não querem ser observadas e julgadas por suas ações diárias. 
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    Banksy completa uma pintura a óleo de John Constable com diversas câmeras de 

vigilância em uma cena rural, na qual o momento mais excitante é um pastor ordenhando 

ovelhas ao fundo. 
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    Por fim, uma cabine telefônica interceptada por agentes secretos. A fotografia da arte 

foi tirada enquanto uma mulher usava o telefone. Aí, mais uma vez é passada a ideia de 

vigilância em um momento que pode ser considerado bem íntimo.  
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     O nosso é um tempo de cadeados, cercas de arames farpado, ronda dos bairros e 

vigilantes; e também de jornalistas de tablóides “investigativos” que pescam conspirações 

para povoar de fantasmas o espaço público funestamente vazio de atores, conspirações 

suficientemente ferozes para liberar boa parte dos medos e ódios reprimidos em nome de 

novas causas plausíveis ao ”pânico moral” (Bauman, 2000: 48). Uma sociedade configurada 

pela falsa liberdade, pela vigília e pelo medo é uma sociedade reprimida e alienada dos seus 

direitos e dos seus poderes. 
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7. A Revolução 

 

“Há algo muito errado nessa sociedade, e talvez só a arte seja capaz de 

resgatara nossa humanidade” (Braza, 2013). 

 

     A arte engajada, ou de viés mais direto, mudou nas últimas décadas. Assim como o 

espectro político ganhou novos contornos, não mais restrito somente aos parâmetros 

partidários ou corporativos, a fronteira da criação artística diante de temas ligados à 

realidade, e sua busca por interferência imediata, também sofreu ampliações. Assuntos como 

meio ambiente, liberdades individuais e o corpo humano, entre outros, passaram a integrar 

o universo da luta política sob o olhar criativo (Miranda, 2013) 

       Banksy é um artista revolucionário. Desde os anos 90, vem revolucionando o campo 

da arte de rua, trazendo visibilidade a esse modo de expressão; com seus trabalhos, estimulou 

debates sobre diversos assuntos atuais, e se tornou um exemplo para outros jovens 

revolucionários. O inglês vê a arte como uma arma contra o sistema, uma das únicas 

maneiras de lutar contra o establishment e de fazer com que as pessoas pensem diferente do 

que são ensinadas a pensar. Por mais que hoje em dia, ele não precise fazer arte na rua para 

conseguir sucesso, já que é um artista consagrado por galerias e colecionadores, ainda vê a 

necessidade de estar na rua, fazendo críticas a variados acontecimentos e aspectos da 

sociedade atual. As últimas que apareceram pela mídia foram obras em campos de refugiado. 

Mais uma vez, Banksy quis quebrar preconceitos, barreiras e estigmas com a arte. 



49 

 

 

  

Pensamentos sobre como a arte pode e deve agir por seus poderes intrínsecos foram 

estimulados, mostrando que a potência política da arte se revela não só quando seu tema é 

político, mas também quando adota atitudes políticas de transformar ideias, emergindo como 

expressão de liberdade e criatividade cidadã (Oliveira, 2013). 

 Fica muito claro em vários momentos da trajetória de Banksy, que a arte, mais do 

que qualquer outra coisa, é o caminho a ser seguido para a libertação de um mundo opressor 

e individualista. Alguém preso em uma parede consegue colocar a mão para fora da grade, 

e por ali desenha uma porta. Esta obra deixa explícito que a arte, a imaginação, a criatividade 

são as únicas formas de libertação do ser humano.  
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Uma criança segura uma metralhadora cujas balas são lápis de cera. Ela está cercada 

por um campo florido, feito de lápis de cera, e aponta a arma para uma placa de “Não 

estacione”. Nesse trabalho, o sistema é representado pela placa, autoritária e restritiva; a 

criança estaria representando os civis, a sociedade num geral, e a metralhadora com balas de 

lápis de cera seria a arma com a qual a sociedade pode lutar contra a repressão, a arte.  
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Um soldado pinta o símbolo da paz enquanto o outro, armado, dá cobertura ao amigo. 

É uma analogia ao que o sistema prega e o modo como age de fato. O soldado é a 

representação do poder, que se diz protetor, pacificador; mas ao mesmo tempo, os soldados 

armados pintam este símbolo escondidos, porque o mesmo poder não admitiria que 

estivessem se manifestando pela paz. 

       Em 2003, Banksy distribuiu diversos cartazes para uma manifestação contra a guerra. 

-Em seu livro não especifica contra qual guerra, mas levando em conta que a guerra do Iraque 

era a mais visível na época, supõe-se que eram manifestações a partir deste acontecimento. 

- Alguns deles diziam “Wrong War”, traduzido como “guerra errada”, outros continham a 

imagem da morte com um rosto smile, mais um com um policial cuja face também era um 

smile.  

       Essa participação de Banksy em protestos é muito significativa para entendermos o 

viés político do artista. Inclusive reforça a ideia da utilização do stencil como um meio de 

reprodução em massa para fins políticos. É neste momento que podemos concluir que, mais 

do que artista, Banksy é um artista ativista; apesar de se preocupar com a forma e a estética, 

a mensagem por trás da obra é muito mais significativa. A estética é um atrativo para quem 

não se interessa por questões políticas e sociais. Além do fato de sua obra estar na rua o 

tempo todo, fazendo com que as pessoas que passam pelo local dialoguem com o que está 

exposto, e que aquela peça mexa com a percepção do espectador em relação ao tema 

abordado.  
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Conclusão       

 

Levando em consideração o que foi exposto neste trabalho, fica claro que a 

intervenção do artista em espaços públicos é de fundamental relevância porque, nesse 

contexto, o artista é o responsável por sensibilizar a população a atribuir memórias ou não a 

um determinado lugar. Para o pleno êxito do engajamento da arte em espaços urbanos, o 

artista deve compreender que a cidade é um imenso palimpsesto, onde a evocação de 

imagens memoráveis serve-se dos momentos atuais e instaura uma nova forma de se 

relacionar com a obra, que, por sua vez, ganha sentido a partir das interferências 

contemporâneas – é uma constante e perene transformação de significados (Oliveira, 2008: 

23). 

Pode-se concluir, então, que a arte de Banksy é descompromissada. Apesar do 

tamanho sucesso, ele admite que suas obras sejam modificadas por outros artistas, sabe que 

elas têm um prazo de validade justamente por estarem nas paredes das ruas, públicas e 

passíveis de cada vez mais intervenções, aliás, é isso que o próprio artista prega. Sua arte 

está em todos os lugares, mas o artista continua mais elusivo do que nunca.  

No entanto, após tantas obras criticando o sistema capitalista vigente, restam algumas 

perguntas: Qual o objetivo deste artista? É a crítica apenas pela crítica? Será que de fato tem 

uma posição ou só deseja atenção? E quais são as soluções para tantos problemas 

apresentados por ele? Há quem pense que Banksy é hipócrita e falso por continuar anônimo 

durante todo esse tempo e não mostrar quem realmente é e de que forma a persona Banksy 

age diante de todas as questões sociais que ataca. O que veste? Será que compra produtos 

feitos por mãos escravas? Será que é consumista apesar de criticar a sociedade de consumo? 

Fala mal do mercado da arte, mas está inserido nele, e seus trabalhos valem milhões de 

dólares. 
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A partir dos fatos apresentados neste trabalho e considerando que não se sabe quem 

é o artista, a única resposta concreta é: Banksy é uma marca, uma sátira. As razões para o 

anonimato são muitas. Se proteger da mídia, se autoafirmar como um personagem fora da 

lei, evitar processos ou até mesmo prisões. “Eu não tenho nenhum interesse em me 

desmascarar. Imagino que já existam suficientes babacas que querem opinar sobre tudo 

tentando mostrar seus rostos ridículos para qualquer um” (Banksy, 2007). 

O que se pode dizer com certeza é que, independentemente de quem seja; se é uma 

pessoa ou um coletivo de artistas, um homem com um ideal ou um indivíduo que só quer 

chamar atenção; Banksy consegue atingir seus objetivos. E seu maior objetivo é a polêmica, 

para atiçar o pensamento crítico, estimular indagações, provocar o sistema e desestabilizar o 

que está enraizado na sociedade atual.     
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