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O presente trabalho investiga as manifestações socioculturais inscritas nos muros 

sobretudo da cidade de São Paulo a partir de junho de 2013, marco inaugural dos 

grandes protestos de rua da primeira década do século XXI no Brasil. Os movimentos 

coincidem com tentativas de (re)apropriação do espaço urbano pelo coletivo humano, 

com ênfase nos grandes centros, como o Centro Histórico de São Paulo. As 

manifestações deixaram nos muros e postes da cidade, por meio de pichações e cartazes, 

um legado de motes poéticos, reflexivos e mobilizadores. Um desses motes, “MAIS 

AMOR POR FAVOR”, por sua qualidade afetiva e literária, parece resumir e imantar 

todos os corações e mentes. A história de sua criação autoral, a estratégia de divulgação 

da mensagem pela cidade de São Paulo (produção de cartazes, caminhadas para 

colagens e pichações), a força complexo-compreensiva do seu conteúdo e de sua forma 

literária merecerão atenção especial neste estudo. Cabe refletir também sobre as 

relações entre manifestações artísticas e ambiente urbano como intervenções 

transformadoras de espaços simbólicos e concretos. A constituição da cidade como 

mídia, os muros como páginas de um livro de concreto a céu aberto para ser 

democraticamente lido. Este trabalho ainda procura ver as relações entre as intervenções 

poéticas contemporâneas e suas raízes mais imediatas, possivelmente localizadas nos 

anos de 1970. Então, num ambiente de cerceamento de liberdades básicas (o Brasil 

vivia sob ditadura militar desde 1964 e sob o aparato legal da opressão constituído pelo 

Ato Institucional Número 5 desde dezembro de 1968), vicejou vigoroso movimento de 

expressão poética que recebeu o nome de poesia marginal. Uma série de poetas e 

coletivos, localizados nas grandes cidades brasileiras, protestou por liberdade de 

expressão, valendo-se de pichações, folhas mimeografadas, jornais e revistas 

alternativos conscientemente criados e distribuídos à margem do circuito comercial e de 

poder. Este trabalho, portanto, tenta colocar em diálogo a produção marginal dos anos 

1970 e a produção marginal contemporânea. Como apoio, se vale de entrevistas com 

protagonistas de movimentos contemporâneos, sobretudo do “MAIS AMOR POR 

FAVOR”, e de estudos sobre a poesia marginal dos anos de 1970, entre eles, os de 

Heloisa Buarque de Holanda (Poesia jovem: anos 70, este em parceria com Carlos 

Alberto Messeder Pereira). Como direcionamento geral, tem a compreensão como 

método, isto é, avança sobre pontes multidisciplinares e dialoga de forma afirmativa. 
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