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Corpo, cidade, grafite e liberdade: a arte de Mag Magrela 

por Luísa Estanislau / jun2019 

Corpo-cidade 

Quando a arte acontece no espaço urbano ela provoca rachaduras, fendas, 

brechas na paisagem - lugar de suspensão da realidade que desloca o sujeito do seu 

trânsito automático, desviando o olhar, instaurando experiências estéticas, 

surpreendendo-o. A cidade, enquanto espaço público, é pensada e construída por 

homens e para homens, que durante séculos, confinaram as mulheres no espaço 

doméstico, limitando drasticamente sua vivência das cidades (BUARQUE, 2015, p.8). 

Quando mulheres interferem artisticamente na paisagem urbana, as fendas se 

alargam e se aprofundam, causando uma dupla ruptura na lógica urbana: além de 

fazer da cidade galeria livre a céu aberto, rompe-se com os padrões de dominação 

masculina nos espaços públicos: são narrativas públicas femininas, são histórias 

contadas por mulheres – que, em sua maioria, retratam a si mesmas. Pintar é assumir 

para si mesma a responsabilidade de se sentir contemplada e representada – na arte 

e na cidade. E o grafite é arma política poderosa, interfere no imaginário dos sujeitos. 

Este ensaio investiga a trajetória e prática artística da grafiteira e artista multidisciplinar 

Mag Magrela, que espalha pelos muros das cidades mulheres intrigantes, de feições 

um tanto triste, cansadas, melancólicas. Personagens em tons alaranjados que 

parecem encaram as dores e os amores do mundo: a solidão, as batalhas do dia a 

dia e os desafios de ser - mulher. Autorretratos que provocam desconforto e 

admiração na mesma medida.  

Grafite 

O grafite é arte de rua, transgressora e marginal. Expressão daqueles que em 

diferentes graus se identificam com as margens da sociedade. Sem pedir licença para 

se expressar, os artistas intervêm na paisagem, expondo seus incômodos nas 

paredes das ruas – no chão ou em outras superfícies urbanas disponíveis. Linguagem 

de protesto, reivindicação de territórios e de representatividade. Ao se comunicar 

diretamente com o público, em espaços não-oficiais da arte, o grafite rompe tanto com 

a mediação entre artista e público, quanto com o caráter fechado e elitizado da arte, 
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dessacralizando-a.  Ao fazer isso age sobre o imaginário dos cidadãos – gostando ou 

não gostando, para bem ou para o mal, o grafite é uma arte que desloca, em diferentes 

graus, o sujeito urbano do modo-contínuo.  

O surgimento dessa forma de expressão urbana aconteceu nos Estados Unidos 

no início da década 1970, quando palavras e desenhos em muros, paredes e vagões 

de trem, sem autoria definida, tomam conta de Nova Iorque. Em 1975, a exposição 

Artist's Space, na mesma cidade, confere caráter artístico a parte (os desenhos e não 

as palavras) desse fenômeno urbano, que passa a ser nomeado como graffiti1 - (plural 

da palavra italiana graffito que significa arranhado, rabiscado). Aqui é importante 

pontuar, de modo breve, a diferenciação entre grafite e pichação, definida 

principalmente pelo tipo de figuração, no caso do grafite, usando o recurso figurativo 

de personagens anônimos, e da pichação, uma tipografia feroz e ilegível para leigos 

(TAVARES, 2010, p. 23). Ambos têm o espírito transgressor, mas um é desejável, 

com possibilidade de ser alçado à categoria de arte, enquanto o outro é indesejável, 

compreendido mais como texto, como um fenômeno da comunicação, e visto como 

prática de vandalismo.  

No Brasil, o grafite tem sido aceito como manifestação artística desde a década 

de 1980. De acordo com Tavares (2010), o ano de 1983 foi importante para a inserção 

do grafite no circuito da arte. O Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo (MAC-USP) promoveu a evento/exposição Arte na rua, que reuniu os 

grafiteiros da cidade para ações no museu e pelas ruas, enquanto a 17ª Bienal 

Internacional de São Paulo trouxe o trabalho de Keith Haring (1958-1990), um dos 

principais expoentes do grafite nova-iorquino. Já na edição seguinte, a 18ª Bienal, 

trouxe Alex Vallauri (1949-1987), grafiteiro de origem etíope radicado em São Paulo e 

um dos principais nomes da cena paulista. Assim, a partir do momento que os 

grafiteiros passam a atuar dentro do cubo branco, ou seja, quando a teoria institucional 

da arte o e o mercado permitiram a entrada do grafite no circuito artístico oficial 

(museus, galerias, bienais, etc.), essa manifestação marginal passa a ser considerada 

                                                             
1 GRAFFITI. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 

2019. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3180/graffiti>. Acesso em: 30 de 

Mai. 2019. Verbete da Enciclopédia. 
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arte. Mas, é importante que se tenha em vista que o que vai para a galeria é outra 

coisa. Grafite se realiza enquanto tal na rua, na galeria e outros espaços instituições 

o artista atua como artista visual/plástico, as técnicas podem ser as mesmas, mas o 

espaço é o que define essa expressão artística. Grafite é arte contemporânea feita na 

rua, espaço comum e da arte não oficial, que se utiliza basicamente de tinta, spray, 

pincéis para fazer desenhos, geralmente em grande escala, efêmeros e, geralmente, 

de forma ilegal e por isso executado em pouco tempo – desenhos que são manifestos 

visuais que denunciam desigualdades e expõem questionamentos e incômodos 

socioespaciais. É espaço de conflito, de disputa de narrativa –  é contra narrativa. 

Liberdade 

Carolyna Barbara Maciel (São Paulo, 1985) é uma artista brasileira - autodidata 

e multidisciplinar. Conhecida pelo nome artístico Mag Magrela, seu trabalho é 

marcado pelo uso da intuição e espontaneidade. Mag se inspira na euforia urbana de 

São Paulo para transitar por temas que falam sobre a cultura brasileira. Suas mulheres 

nos convidam a contemplar questões que nos rodeiam: a fé, a espiritualidade, o 

profano, o ancestral, as batalhas do dia a dia, a busca pelo ganha-pão, a resistência 

-  tudo isso sob a ótica de uma artista que nasceu e sempre morou na cidade mais 

populosa do Brasil. Conhecida sobretudo na cena nacional e internacional do grafite, 

Mag transita em diferentes linguagens, a artista também se encontrou em telas, 

esculturas, assemblagem, bordado, azulejaria, performance, poesia e música. 

Inquieta e criativa, ocupa, com seu corpo e sua poética, todos os espaços possíveis.  

Iniciou sua carreira artística como grafiteira, no final de 2007, a partir de um 

momento de crise pessoal. Insatisfeita e questionando o sentido da vida e de suas 

escolhas profissionais, na época estudava administração e trabalhava no comércio, 

Mag decidiu procurar cursos de coisas que gostava de fazer e como nunca tinha 

parado de desenhar e mantinha cadernos com rabiscos, desenhos e palavras, 

resolveu investir em algo que a conectasse novamente com a arte. Após uma busca 

cuidadosa, participou de uma oficina no Senac, de três meses de duração, com Rui 

Amaral (São Paulo, 1962), um dos pioneiros do grafite brasileiro, e lá conheceu 

pessoas que abriram um portal – a rua. Na companhia dos colegas de curso, Mag 

começou a pintar na rua, no final do mesmo ano. Desde então seus trabalhos se 
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espalham pelas cidades, sobretudo nas ruas de São Paulo, mas também em Belo 

Horizonte, Rio de janeiro, Salvador, Natal, Lisboa, Londres e Nova Iorque. 

Sua formação é livre, aconteceu nessas saídas - colocando o corpo na rua, 

Mag foi desenvolvendo seu estilo e sua poética. A artista comenta, nas conversas que 

tivemos para a escrita deste ensaio, que muito mais do que aprender técnicas, 

materiais e a história do grafite, o curso abriu o campo do diálogo com outros artistas 

e a sua iniciação na rua. E a rua trouxe algumas respostas para algumas de suas 

angústias e, mais do que isso, ela se mostrou ferramenta poderosa de politização e 

alargamento de sensibilidade. Foi intervindo na cidade que Mag foi se fazendo artista 

- e esse processo está intimamente ligado à compreensão da sociedade e de si 

mesma. Mag se considera autodidata, uma vez que sua formação foi independente 

da academia, mas que contou com a colaboração dos amigos grafiteiros, que 

indicavam artistas, livros e outras ferramentas de conhecimento, e também 

compartilhavam discussões mais pertinentes no meio do grafite – a partir disso a 

artista foi estudando e se virando. Na cultura do grafite o aprendizado se faz através 

da observação e oralidade e do faça você mesmo. 

 Os primeiros lugares de suas intervenções, em grupo, foram as bordas e 

periferias da cidade, os extremos Norte e Sul de São Paulo, lugares como a 

Brasilândia. Preferencialmente, intervindo em lugares abandonados e negligenciados 

pelo poder público, como forma de sublinhar o descuido. Curiosamente, no início de 

sua carreira Mag pintava um personagem masculino, chamado Ramires, de traços um 

tanto infantis e presença lúdica. Segundo a artista, esse personagem não dizia muita 

coisa, enquanto fazia e refazia ele estava experimentando a técnica, os materiais e a 

rua. A partir do momento que pegou o jeito passou a se questionar sobre o que queria 

comunicar através do grafite. Foi quando entendeu que para descobrir as histórias 

que queria contar ela precisava se voltar para dentro, o que a levou a um processo de 

profundo autoconhecimento e de observação das coisas que a incomodavam – 

processo que perdura até hoje e é a marca de suas obras. A artista é conhecida por 

suas mulheres desconfortáveis – personagens de olhar profundo e intrigantes que 

parecem encarar as batalhas cotidianas – os desafios de ser mulher e de viver numa 
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grande cidade. Autorretratos que expõem incômodos socioespaciais e falam sobre as 

histórias que não lhe foram contadas.  

Em seu trabalho casa e a rua (cidade) se interpenetram – como espaços de 

construção de identidade. Se autorretratar levou-a, também, a uma pesquisa sobre 

suas origens, sobre ser mulher e brasileira. Para se enxergar através de suas raízes, 

passou a estudar sobre a história do Brasil, – procurando informações que não foram 

ensinadas e questionando o que foi aprendido na escola e na vida. Até hoje Mag 

considera que não sabe de muita coisa e a todo momento, em estudos e viagens, 

descobre novas coisas – que viram obras.  Filha de mãe portuguesa e pai baiano, do 

sertão, Mag nasceu na Vila Madalena dos anos 1980, numa área que era reduto de 

migrantes e imigrantes de origem mais popular, uma pequena amostra do Brasil. As 

culturas indígena, negra, nordestina e portuguesa são representadas em seu trabalho 

e vivenciadas cotidianamente pela artista. Mag se reconhece nessa mistura, como 

portadora de todas essas culturas, e atua criticamente sobre ela – narrando em seus 

trabalhos episódios não-oficiais, expondo opressões, violências e incômodos. Seus 

desenhos são anúncios, em letras garrafais, sobre segregações socioespaciais, o 

racismo e o machismo que marcam a nossa sociedade – construída em torno do mito 

da democracia racial.  

Foi também em casa, no ambiente doméstico, que Mag sempre teve os 

primeiros contatos com as artes, quando menina observava seu pai pintando telas e, 

em sua casa, sempre se escutava discos de música brasileira. Neste cenário foi 

formando repertório e sua identidade. A cor laranja, que Mag usa em abundância em 

seu trabalho, evidencia a influência paterna e conecta gerações. E a artista toca ainda 

uma carreira musical, cantando em um grupo só de mulheres, as Pitaias.  

Livre. Mag carrega em si uma essência da arte popular: a liberdade. Quando 

comecei a trabalhar com ela, em julho de 2018, e pude conviver e conhecer sua 

trajetória, história, processos e poética, eu tentava ver uma grafiteira e artista 

multidisciplinar, mas eu só enxergava uma artista popular. Ela mesma define o seu 

estilo como espontâneo, visceral e sem regras. Mag é alguém que experimenta 

linguagens e suportes sem se preocupar com o caráter sagrado da coisa, uma artista 

que faz arte para retratar seu cotidiano e sua, digamos, cosmovisão brasileira – e faz 
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tudo isso se autorretratando. Seu trabalho é a elaboração de si mesma através de 

mulheres agigantadas e de proporções exageradas: divindades profanas que 

conectam cidade e sobrevivência. “São mulheres alaranjadas que sempre estão 

questionando algo. Minhas mulheres são um autorretrato. ‘Elas’ não estão felizes, 

sofrem, têm dores, são reprimidas e reprimem também. ‘Elas’ são meu reflexo, e eu, 

o reflexo da sociedade2. 

Luar do ser tão só, azulejou no meu deserto, São Paulo, 2013. 
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