
Ele encontrou os meninos (Everson e Jorge) na entrada da estação ferroviária Prefeito Saladino 

na parte do embarque sentido Brás. Vieram até a saída do sentido embarque Rio Grande da 

Serra. Ele sorriu, cumprimentou. E fomos sentar em um dos vários bancos que havia. Jorge 

sugeriu uma mesinha, pois o contato ficaria mais íntimo, mais próximo. Sentamos, ele sorriu, 

até sugeriu chamar o garçom rs. Por estarmos em contato direto com ele, surgiu primeiro o 

assunto do anonimato. Ele não sabia que caminho ia levar. Tem também a questão 

profissional, ao procurar emprego e as pessoas vincularem o grafitte a um ato ilegal. Disse que 

já tinha visto intervenção nas suas intervenções, pintaram seu Saci de branco, duas vezes, um 

em Ribeirão e um em São Paulo. Ele fica curioso com o fato. Em Ribeirão, ele especifica que 

pintaram não de branco, mas um bege bem claro e o disseram que foi uma pessoa com 

problema mental que mora nas ruas. Ele acredita que pelo Saci representar o negro, o 

excluído, o pobre, alguns moradores de rua podem ficar incomodados e intervir da forma que 

eles querem ver também. Ele acha interessante essa intervenção na arte dele. Voltando ao 

ponto do anonimato. Falamos sobre a questão de durante a pesquisa, encontrarmos vídeos do 

mesmo, dando entrevistas, falando sobre o Saci Urbano. Ele contou sobre os dois vídeos. Um, 

é referente a um episódio que ele foi ao Instituto Cajamar, dar uma palestra de cultura e 

folclore, e sugeriram a ele um muro, caso ele quisesse grafittar, ele se sentiu à vontade e 

começou, pegou as tintas e já apareçam pessoas com camêra, mas ele já havia começado. 

Teve de terminar. E o vídeo ficou registrado. Ele disse que hoje em dia com celular com 

câmera, as pessoas aparecem e começam a gravar, mesmo sem pedir, no impulso mesmo. Ele 

diz que o projeto do Saci Urbano, sempre foi um projeto que ele foi levando paralelamente, 

mas de tanto fazer, ele diz que certas vezes se esquece que faz rs. E ele sempre tenta levar 

esse trabalho como paralelo mesmo. Mas tem gente que cutuca sempre sobre a questão do 

Saci Urbano. Ele ri. Mas acha interessante nosso interesse. Ele conta que tem um Flickr, e 

antes colocava as fotos das artes do Saci lá, e ele havia deixado no contato o seu celular. Pois o 

Flickr, era dele mesmo, não referente ao personagem, e as pessoas mandavam mensagens, o 

ligavam dizendo: Você é o responsável pela arte do Saci Urbano? Ele negava, pois nos disse 

que também quer evitar problemas com autoridades. Por mais que a intenção dele seja a arte, 

a intervenção é ilegal devido as nossas atuais leis. Contou também para nós que o vídeo mais 

divulgado dele, em que ele aparece até grafittando o Saci, foi um momento em que os 

jornalistas o pegaram em crise, ele estava sem trabalho, sem ocupação. E o jornalista da TV 

Uol, o convenceu de que a melhor forma de registrar o trabalho dele, já que não daria para 

regulamentar como patente, dentro dos padrões normais, por ser uma intervenção urbana, 

era registrar utilizando um meio de comunicação. Ele aceitou e esse vídeo é uma marca até 

hoje. Mas ele tenta manter essa questão do anonimato ainda sim, ele foi eliminando aos 

poucos os meios que pudessem o expor demais, tirou o celular o Flickr, mantém só o seu 

twitter. Sobre essa questão de registrar seu trabalho, ele diz que muitos próximos que 

conhecessem que é ele que faz, dizem sobre os direitos, para ele registrar seu trabalho. Fazer 

uma marca do Saci Urbano, fazer camisetas, produtos. Mas esse não é seu intuito. Jorge 

ressalta: “Mas você não acha que se você não registrar, alguém pode acabar fazendo?” Ele diz 

que não. Pois, o próprio blog que ele criou é uma forma de mostrar que a arte é dele. É um 

testemunho que a arte é dele. Ele diz que tem que ficar esperto só ao fato de que alguém 

possa produzir camisetas ou algo do tipo, ele teria que intervir, achar um advogado e 

testemunhar que a arte pertence a ele. Perguntamos se no meio do grafitte ele também não 

se expõe sobre o fato dele ser o artista do Saci Urbano. Ele diz que tanto no meio das pessoas, 



como em grupos de grafitteiros ele não revelava. Tinha muitos murmurinhos. E ele achava um 

“barato” essa situação. 

Falamos de nossas origens, ele se atenta à Mauá, cidade do Everson, diz que conhece bem o 

lado B de Mauá, e muitos mineiros (Everson vem de família mineira) se alocam por ali. Começa 

a falar da sua vida pessoal, nasceu na Bahia em Seabra. Jorge também é de lá. 

Comenta que não volta faz 10 anos, Jorge ressalta que voltou só esse ano, cerca de 3 vezes. Ele 

diz que nasceu de parteira. E veio para São Paulo com 3 anos de idade. Chorava para 

“caramba”. Lembra-se da casa grande de sua vó. 

Primeiro, veio pra grande SP, depois foi se deslocando para nossa região em Mauá, e depois foi 

para Ribeirão Pires. Ressalta que é tudo muito divisa. 

Diz que hoje vive em vários lugares. Tem um quartinho na casa do tio em Mauá. Tem uma tia 

que cede um quarto a ele também, no Jardim Sto. André, mas parece que teve que sair de vez 

da casa da tia, pois a prima estava esperando mais um filho. Mas ele não usa tom de 

reclamação, apenas comenta o fato. 

Trabalha em um estúdio. Comenta novamente a postura do anonimato, dizendo que ela veio 

forte mesmo nesse ano de 2012, por essa questão de liberdade mesmo. De não o rotularem e 

não vincularem ele totalmente a esse trabalho só, para que ele possa atuar em diversas áreas 

livremente. Citamos um outro trabalho parecido, dentro do mesmo projeto de folclore, ele diz 

que a iniciativa é a mesma do Saci urbano. É o trabalho do Curupira que “é o outro”. Ele diz 

que essa arte é mais reservada, mais perto de matas e trata da questão ecológica mesmo. 

Diz que em seu projeto o folclore é avesso a esse folclore midiático que temos. 

Como Everson é de Minas, comentamos sobre essa questão do interior. Ele diz saber muitas 

histórias de Saci em Minas. Falamos sobre nossas infâncias. Jorge cita a “Grande Mãe”, ou seja, 

sua terra mesmo. Ele ri. 

Falamos do Sítio do Pica Pau Amarelo. Ele diz que o folclore vem de berço pra ele.  

Contou sobre esse sentimento de interior pra ele. Diz que viajando, passou pro Pouso Alegre e 

chegou a Monte Verde. A estrada era de lugar para lugar nenhum. Época de chuvas aqui, tudo 

atolado. Carros 4x4. Viagem de férias com a namorada, na realidade queriam ir para Serra 

Negra. 

Essa viagem marcou a vontade dele de ter esse maior contato e um relação rural maior, depois 

que veio para São Paulo. 

2008 começou a arte do Saci Urbano, só em 2009 ele testemunhou, postou imagens. Havia a 

vontade de fazer algo dele, se expressar sobre essa questão da simplicidade na cidade, no 

meio urbano. 

Fragmentos de lembrança. Seu avô. Cidade como ela é. Meio povoado. A rua simples mesmo. 

Pedra Preta (bairro de Seara) era nada. Os tios dele conseguiram um pedaço de terra e se 

instalaram. Ele ficava lá. Não tinha luz. Viver onde não tem desenvolvimento. Marca de forma 



lúdica o ser enquanto criança e fica. Como as lendas e folclores que escutava e permanecem 

com ele. 

Em Ribeirão Pires, se instalou em uma rua sem saída. Brincadeiras de criança. 

Voltando à Bahia, lembraram-se de um ponto geográfico central na cidade de Seabra e das 

caranguejeiras de lá. 

Começava a contar quando morava em Mauá. Transição de SP para Mauá. Fixurado no 

desenho Jaspion. Pedia para sua mãe comprar figurinhas. Tem entre 29 e 28 anos, 28 anos 

declarados. Na Bahia, é comum. Perto do prézinho, quando morava em Ribeirão Pires, cerca 

de 7 anos de idade, se destacou em um desenho sobre folclore, tinha Saci e Iara. Utilizava lápis 

de cor, canetinhas enquanto as outras crianças faziam colagem, guache. Ganhou pela 

originalidade. O desenho vinha da cabeça dele, de dentro dele direto pro papel. 

Ele acredita que Ribeirão nessa época era mais produtivo em relação à cultura. Ganhou uma 

bicicleta, aprendeu a andar nela. Desenhava muito, principalmente o Jaspion. 

Era muito motivado a desenhar. Destaca uma coisa importante: Nunca foi fixurado em história 

em quadrinho. Ilustradores geralmente tem referências assim, ele não. 

Desenhava muito na lousa, chegava mais cedo e desenhava o Jaspion. Ele destaca isso, 

relacionado com a questão do grafitte, de já utilizar a lousa, um bem público, para se 

expressar.  

Ensino fundamental, jogava muito futebol. (Piadinha: quantitativo não qualitativo). Era 

fixurado por futebol. Jogava sozinho também. Quintal na casa do tio. Criava dificuldade para 

ele mesmo. Chutava a bola mais forte, com mais velocidade para não saber para que lado ela 

iria quando ele fosse defender. Talvez por isso tenha sido um dos melhores goleiros do 

interclasse. Fanático pelo Santos. Na vila que morava, o chamam de Santos. Usava o caderno e 

desenhava os gols. Era como se fotografasse a cena e colocava no caderno. Trocava os 

desenhos com um amigo que desenhava os gols do São Paulo e ele, por sua vez, desenhava os 

gols do Santos. 

Ele diz que usar a arte no cotidiano, faz a arte funcionar, deixa o artista mais munido. Não 

colocar a arte em um pedestal. 

Falamos sobre rapidez ser um atributo dos grafitteiros. Ele diz que tenta fazer muito rápido a 

arte, ser o mais invisível possível, para não ter problema com autoridades, nem civis, ou até 

mesmo simpatizantes, que chegam conversando e não deixam que você termine o trabalho. 

Diz que foi pego uma vez com amigos, ele teve de esperar para terminar, porque todos tem 

que terminar juntos (coisas de grafitteiros). Ele disse que já fazia muito rápido os grafittes, por 

isso esperava. 

Contou de outro episódio em que foi pego, já era na série do Saci anti-herói, ele estava 

fazendo o Saci dando estilingada no Superman. Colou o Superman e entrou no carro para dar 

uma volta rápida, olhar o movimento, voltar e fazer o Saci. Quando saiu com o carro, já havia 

cerca de 4 viaturas atrás dele. O guarda civil me disse que estava denegrindo o patrimônio 



público. Tentou conversar dizendo que é artista, que não era sujeira o que fazia. Tentou ser o 

mais educado possível. Ressalta que educação contra ignorância é complicado. Conversando, 

conseguiu convencê-los a tirar o Superman e ficava tudo limpo novamente, como se ele não 

tivesse feito nada. Queriam enquadrá-lo em determinado artigo, mas ele conseguiu só tirar o 

primeiro desenho e ir embora. Destaca que os guardas ainda falaram: “A prefeitura nos cobra 

ir atrás desse cara que faz o Saci pela cidade, tem vários espalhados e nunca conseguimos 

pegar. “ Ele diz que querendo rir, mas se conteve e ainda respondeu a eles que eram vários 

caras, não é um só não, eles fazem todos na mesma hora. Por isso, os guardas não conseguem 

pegar. Os guardas perguntam se ele conhece as pessoas que fazem. Ele diz que não, só ouviu 

falar e consegue ir embora. 

Fala sobre outro episódio, nos fundos de um prédio abandonado. Ele diz que chega uma 

viatura, e ele comenta que já leu muito sobre direitos humanos e em última instância pensou 

em alegar que é liberdade de expressão, ou um protesto. O guarda diz que não, que é para ele 

sair. Ele diz que não é patrimônio público, que é um prédio abandonado, cheio de sujeira ao 

redor, rua mal cuidada e só está tentando fazer sua arte. E o prédio é particular, portanto o 

guarda não pode detê-lo por nada. Mas ainda sim, o guarda diz que ele não faça nada e vá 

embora apenas, que se quiser terminar a arte volte em outro momento, mas agora não. 

Ele diz que após esses episódios, ele deu um tempo de intervenções em Santo André. Ele diz 

que com essas experiências, aprende-se a saber o horário certo. Modéstia a parte, diz que hoje 

é craque nisso. 

Começa a comentar sobre essa apropriação do espaço. Ele vê o lugar ali, e enxerga já como se 

o Saci estivesse ali, ele marca o lugar. Ele diz que é um marcador de aparições do Saci. Ele 

antes, fazia representações comerciais. 

“Como ele começou?” Começou a estudar, pesquisar sobre o folclore do Saci Pererê. Tinha um 

livro do Saci do Monteiro Lobato (de infância). Pensava que o Saci não podia ser assim. Saci 

dava medo nas histórias do interior, aterrorizava. Autores são editores do Saci (figura 

carismática nas histórias). O que ele entendeu com isso? São subprodutos da mídia. Não tem 

vez pros trabalhadores, tudo para burguesia.  

Quem vai pro sítio? Quem tem dinheiro, quem tem herança. Pedrinho é o retrato do menino 

burguês. O Saci é colocado ali, porque é uma figura que surge no meio rural. Os empregados, 

dona Benta e afins são nossos familiares, avós. Mas o Saci acaba ganhando interesse da mídia.  

Pergunto sobre início do grafitte. Ele diz que tem uma militância no grafitte. Estuda e dá 

oficina disso. Ele vê o grafitte como protesto. Não tem o grafitte como referência do hip hop, 

aqueles escritos. Tem o grafitte como manifestação popular. Usar o muro como meio de 

comunicação com o mundo.  

Conta que o primeiro grafitte foi no muro da casa de um policial. Filho do policial estava no 

meio da turma, foi autorizado. Ele ri. Relembramos a época da ditadura, os muros eram lugar 

de expressão das frases dos protestos.  

Ele diz que o grafitte que defende é você se apropriar do meio com algum fim, com alguma 

expressão. 



“Essa questão do Saci usar um espaço público, um espaço roubado, ele poderia estar em um 

espaço autorizado, cedido para que tivesse a arte?” Sim, poderia conviver desde que tenha 

liberdade. 

O Saci só faz isso porque é a única maneira de dizer a verdade, a verdade que ele acredita. Ele 

diz que já falaram para ele fazer um edital, mostrar a arte a prefeitura, levar aos museus de 

arte, pois ele tem algo único da nossa cultura em mãos. Ele se pergunta de que forma vão 

financiá-lo para falar mal do Estado. Livre, pode-se ter autonomia para dizer o que bem quer, 

inclusive as críticas ao Estado. 

Ele diz que vão te domesticar. Conta que teve uma experiência com o Sesc. Colocou uma 

exposição com obras do Saci Urbano e uma das obras foi escondida.  Duas, aliás. Uma em que 

o Saci pichava o muro. E outra, que o Saci brincava de pipa, perto de uns postes de luz, mas era 

só para simbolizar a cidade, a urbanização. Diretoria do Sesc interpretou que era uma criança 

brincando, que levou um choque e ficou preta. Ele se expressa com indignação no fato, pois diz 

que muitas vezes as pessoas tem preconceitos e não sabem entender a arte dele. 

Mas ele ressalta que gosta dessa questão de marginalização da sua arte, de ter a ver com os 

pobres e marginalizados. Diz que não quer aceitar imediata e destaca que quando você está 

em uma instituição, eles moldam a maneira como você irá se expressar e o Saci deve ser livre. 

Pergunto como ele vê a cultura. Ele diz que pesquisa folclore e cultura popular. 

Ele diz que também faz isso, pois acha que ela está se perdendo em dois pontos: 

1) Manutenção: ninguém utiliza mais, não há zelo, preocupação; 

2) Documentação: como se documenta isso? 

 

Cultura popular: povo tinha que se virar pra ser feliz. É uma cultura vinculada ao povos mais 

pobres, escravos. A cultura tinha o papel de cultura e de resistência também. Muitas 

manifestações culturais são editadas em cima do capital, para que tenham uma imagem boa e 

elas possam ser vendidas. Ou até mesmo, editadas em cima do institucional, ele cita um 

exemplo, como pegar a capoeira e utilizar como fonte para determinadas ONGs ou 

instituições. Isso é minimizar tal movimento cultural, diz ele. 

 

“A capoeira que era muito maldita...” (Música de Itamar Assumpção – Vá cuidar da sua vida) 

 

Frevo era uma maneira de brigar também, e isso é ocultado. Tudo vira festa e alegria. O povo 

mesmo não tem motivo para isso ainda, com tantos problemas e desigualdades acontecendo.  

 

Cada um tinha sua manifestação cultural. Era como uma manutenção cultural mesmo, 

separada, frevo de uma maneira, capoeira de outro, candomblé de outro. Hoje, junta-se tudo. 



As pessoas não tem mais identidade. Tudo vira cultura de massa. Junta-se num caldeirão e 

sirva-se. Dez reais e ganhe sua porção de cultura.  

 

Diz que está lendo o livro “O Subúrbio” e aprendeu muita coisa. Quer entender a história e 

cultura do ABC. Diz que brasileiros nem escravos tem vez. Não havia direitos para os 

brasileiros, mas sim pros imigrantes. Essa luta dos brasileiros permanece até hoje. E eles se 

juntavam em comunidades para fazer seus costumes, ter suas festas, montar sua cultura local. 

(Entrevista interrompida por um morador de rua que pede 10 reais, para nosso espanto). 

Ele fala sobre a escolha do tema das críticas. Diz que deixa ser o mais espontâneo possível. Ele 

espera para ver onde o personagem vai aparecer. Ele passa pelos lugares e em alguns 

identifica um bom meio para fazer a arte. Fica essa coisa lúdica mesmo, ele olha o local e 

imagina o Saci ali. Com uma intervenção só, não há como ter a comunicação. É sempre 

espontâneo, por isso faz diversos deles. Sempre faz a arte sozinho, diz que no começo fazia em 

grupos. Mas não tinha essa consciência toda que tem hoje.  

Questão do estado de espírito. Ele diz que é bom sempre estar com o espírito preparado, aí se 

avista um lugar, faz a arte. E muita gente, o chama de revoltado. Ele diz que não gosta de falar 

disso com as pessoas mais próximas, por esse fato. 

As pessoas pensam que quando o cara tá mais indignado com as injustiças, com as notícias da 

mídia, ele sai nervoso e vai e faz o grafitte. Muito pelo contrário. (Flui mais naturalmente 

quando você está bem, feliz, com as ideias claras na cabeça). Tem que estar com auto estima, 

é como ter uma armadura e sair ileso, sem problemas. Mesmo que tenha pessoas a paisana, 

algumas xingam, outras elogiam, você simplesmente faz a arte e sai.  

Ele diz que não faz artes em bairros, comunidades, considera errado, pois as pessoas da 

comunidade tem uma cultura particular. Ele faz as artes aonde vive, grande metrópole ou nas 

regiões metropolitanas, geralmente avenidas e pontes.   

(Ele é bem atento as nossas considerações e comentários particulares) 

Conta de um episódio de estar em um mercado, tranquilo, só com as mãos sujas de tinta e 

uma senhora: “Nossa você é grafitteiro? Você tava pintando agora?” Ele diz se assustar com 

essa reação, pois ninguém abordava os grafitteiros assim, ainda mais em locais como mercado, 

ele responde que é, e ela diz: “Ah que bacana, vi na novela.” 

Ele está desenvolvendo um texto sobre “A Origem do Saci Urbano” diz que é um projeto para 

ano vem (2013). Para ele, o Saci é um ser libertário. Diz: “Por que sou tão resistente com o 

personagem?” e ele mesmo responde: “Me falam para sair do Brasil, expor em galerias fora 

nossa cultura, para me dar bem, vender camisetas. Seguir a lógica do capitalismo” (Surge a 

piadinha do capetalismo rs) E ele diz que essas pessoas, apesar de admirarem a arte dele, não 

entendem que o Saci Urbano não se vende, não se precifica. E ele se frusta pelas pessoas não 

entenderem seu ideal. Chega a perder a coisa pura do Saci, muleque, solto, livre. 



Ele diz que alguns dizem que é impossível ele conseguir manter esse trabalho sem fins 

lucrativos. Mas ele diz que é pobre, morrerá pobre e sua família se mantém também nessa 

condição. 

Condição de estado bruto, puro da crítica mesmo. Comentamos que as mudanças na vida, 

podem transformar as ideias também, como por exemplo o nascimento de um filho, pode ou 

não mudar a cabeça dele como artista. Ele diz que enquanto homem, é um ordinário como 

qualquer outro. Mas quando está na imagem no personagem, sobe uma plataforma (com todo 

respeito) e se olha no espelho e analisa como realmente é.  

Diz que sugeriram um coletivo do Saci Urbano a ele, que muitos artistas admiram e querem 

fazer também o que ele faz, mas ele observa que em coletivo se fecha muito um grupo. E não 

só o grupo, o mais importante, se fecha as ideias. Ele diz que sozinho sim, porém está 

interagindo com todos, religiões, ideias, culturas. Se ele fizer um coletivo, cria-se um tumulto 

de ideias. 

O Saci Urbano é um filho. É um cuidado que só ele como pai pode ter para com a arte. Nasceu 

de dentro dele, dentro das ideias dele. 

As redes sociais, ele entende como uma recreação do tempo atual. Antes, era brincar na rua. 

Ele diz que se reduz a obra de arte à entretenimento. Porém se você faz uma obra e a expõe 

para que as pessoas retirem o melhor dela, cada uma com sua essência é outra coisa. 

Os artistas que fazem suas obras para ganhar “curtições” reduzem suas obras ao espetáculo, 

ao entretenimento. 

Como ele critica muito o Estado, pergunto da questão política e suas preferências. Ele diz que 

tende à esquerda, mas o Saci Urbano não está inserido no cenário político, ele é livre. Os 

partidos pegam plataformas , como: uma do meio ambiente, outra da economia, todas 

interligadas. 

Ele diz que tem uma consciência continental, América, vivemos no Sul. O estrangeiro para ele 

não é o argentino. Bem-te-vi não é só do Brasil, ele migra. É tudo interligado. Não tem 

cabimento não ter estudos dos países do nosso continente na formação escolar, não ter 

espanhol por exemplo. Nada tem sentido. 

“Por que fazer esse tema?” Quando escolhe alguma crítica. Diz que tem uma sensibilidade na 

comunicação social, pois se formou em comunicação. Ele destaca que precisamos sempre 

dessa palavra do nosso país (Grande Pai – fala sobre a série de grafittes que fez: Hora-

ação/Player/La oración). Todo dia recebemos informações subjetivas, pela globalização e elas 

são transmitidas pelo nosso país, é preciso ver como estamos absorvendo isso.  

 


