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Título/Subtítulo

KAPUT: Graffiti em casas de banho públicas

Projecto pessoal sobre o graffiti, especificamente em casas de banho públicas, enquanto forma de 
expressão e comunicação, num contexto mundial de constante evolução tecnológica 
das comunicações.

Imagem 1 – Kaput. Faculdade de Belas Artes | Universidade do Porto, 2007
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Resumo/Abstract

Kaput é um projecto de investigação sobre um trabalho pessoal no campo do graffiti em casas 
de banho públicas, cujo principal objectivo é valorizá-lo enquanto forma de arte e um meio 
de comunicação. Pretende-se convidar as pessoas a participar, quer como autor, quer como 
leitor, e dignificar as obras e os artistas que as produzem. Posteriormente procura-se estudar a 
possibilidade de transformação do graffiti em casas de banho, evoluindo para outras forma de 
expressão como o design.

Kaput is an investigation project about a personal work in the field of graffiti in public bathrooms, 
whose main purpose is to honor it as a form of art and media. It is aspired to invite people to 
participate, as authors or even as readers, and to dignify the works and the artists that produced 
them. Later it seeks to study the possibility of transforming bathroom graffiti, evolving it into another 
form of expression such as design.
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Capítulo 1 – Introdução

1.1. Objecto de estudo

“Graffiti art originated in the late 1960’s, and it has been developing ever since. However, 
it is not readily accepted as being art like those works found in a gallery or a museum. It is 
not strictly denied the status of genuine art because of a lack of form or other base aesthetic 
elements. Most of the opposition to graffiti art is due to its location and bold, unexpected, 
and unconventional presentation, but its presentation and often illegal location does not 
necessarily disqualify it as art” (George C. Stowers, 1997) 1.

O graffiti, enquanto conceito artístico, evoluiu e transformou-se. No entanto, nos dias que correm 
ainda existe um grande cepticismo em aceitá-lo como arte, principalmente devido à associação 
com o vandalismo. Uma das suas múltiplas formas de intervenção é o graffiti em casas de banho. 
Poderá esta ramificação do graffiti ser considerada arte? Neste caso concreto a questão do 
vandalismo assumirá proporções maiores, pois além de ser uma transgressão do espaço público, 
é realizado em locais que se pretendem o mais asseados possível. Para além do entrave higiénico, 
o graffiti em casas de banho é ainda visto por muitos como uma forma vulgar de expressão devido 
à sua temática repetitiva e ordinária.

“Most of the graffiti found today is just vulgar language with no real personal expression 
(saying “John sucks... is not a form of personal expression) or even shows an ounce of 
artistic ability” (James A., 2007)2. 

De facto, existe um grande cepticismo perante o graffiti em casas de banho, no entanto a sua 
espontaneidade e liberdade criativa, cativam a atenção dos ocupantes, independentemente de 
o aprovarem ou não. Os cubículos das casas de banho públicas oferecem privacidade, criando 
condições para que artistas ou meros ocupantes se sintam compelidos em deixar a sua marca. 
Por vezes são meras assinaturas ou números de telefone, mas outras são desenhos mais ou 
menos elaborados ou mensagens de natureza humorística, política ou mesmo ordinária. 
A anonimacidade do espaço facilita a escrita sem os tabus que muitas vezes limitam a sociedade, 
e o autor ganha confiança para deixar mensagens mais ou menos provocantes para os 
próximos ocupantes da casa de banho. Pode-se encontrar desde uma humorística expressão, 
fazendo analogia ao espaço – “Lá fora és muito forte mas aqui cagaste todo” –, até anúncios 
para encontros sexuais – “Quero menina bissexual; encontro às sextas às 14h no bar” – ou de 
propaganda – “Adere à JCP” –, ou mesmo uma simples provocação e até certo ponto absurda 
como “Eu fiz um filho à tua mãe”. O espaço público rapidamente se torna no espaço privado 
de cada ocupante. As paredes, porta, tecto e todo o equipamento que constitui a casa de banho 
tornam-se numa espécie de tela gigante para os seus ocupantes darem largas à sua imaginação, 
ou simplesmente contemplarem o trabalho dos outros, enquanto permanecem no espaço. 

1 URL: http://www.graffiti.org/faq/stowers.html 
2 URL: http://arthistorymadness.blogspot.com/2007/10/graffiti-from-pompeii.html 
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Esta forma de intervenção street art 3 tão peculiar pelo espaço onde figura, foi apelidada de 
Latrinália por Alan Dundes4, no artigo escrito pelo mesmo: “Here I Sit: A study of american 
latrinalia” (1996). Desde então este fenómeno tem sido extensivamente pesquisado, inclusive 
em estudos sobre a psique humana moderna, como é o caso de Claire O’Keefe que diz que “os 
desenhos nas paredes destes cubículos oferecem uma introspecção nas perspectivas dos homens 
e mulheres na vida” (2009)5.
Kaput6, dá o nome a este projecto que pretende estudar o universo do graffiti em casas de 
banho públicas. Este título, surgiu de um graffiti que podia ser encontrado numa casa de banho 
do pavilhão de pintura da Faculdade de Belas Artes  – Universidade do Porto. Na caixa do 
autoclismo podia-se ler a palavra KAPUT pincelada em traços largos, criando uma imagem que 
foi considerada de forte impacto visual, e sugestiva pela conotação de destruição que a palavra 
assume. Este graffiti terá despoletado o interesse numa procura mais exaustiva por outras 
intervenções similares, e consequentemente na escolha do graffiti em casas de banho como 
objecto de estudo para o projecto. Assim sendo, foi delineada uma estratégia de ponto de partida, 
que passou por um compromisso em investigar todas as possíveis casas de banho públicas 
do quotidiano, registando fotograficamente (muitas vezes recorrendo a um telemóvel) os graffiti 
que fossem sendo encontrados. 
Nos dias que correm, o graffiti evolui. É cada vez mais uma forma de expressão cultural que se 
desdobra em diferentes vertentes. O próprio design busca influências no graffiti, reconhecendo-
se facilmente uma linguagem urbana contemporânea presente em t-shirts, fontes tipográficas, 
cartazes, ilustração, entre outros. Poderá o graffiti de casas de banho ter a mesma extensão, 
saltando das paredes para novas plataformas? 

3 Street Art: A expressão Arte Urbana ou street art refere-se a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público (http://pt.wikipedia.org/wiki/Street_art).
4 DUNDES, Alan (1934-2005): Alan Dundes is an anthropologist, and folklorist. He was a Professor of Folklore and Anthropology at the University of California Berkeley. Dr. Dundes was an expert 
on a wide variety of topics including urban folklore, cockfighting, proverbs, jokes, North American Indian folktales, and fairy tales. In 1993, he became the first American to win the Pitre Prize’s Sigillo 
d’Oro. This is a life-time achievement award (http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/abcde/dundes_alan.html)
5 URL: http://www.independent.ie/national-news/flushing-out-truth-behind-toilet-graffiti-1764697.html 
6 Kaput: german kaputt, though more often rendered kaput in english; lost, dead, out of order, not working, broken (http://en.wiktionary.org/wiki/kaput). 
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1.2. Objectivos

O projecto KAPUT nasceu de um fascínio recém-descoberto pelo graffiti em casas de banho 
públicas. Por esta razão, não havia à partida um rumo bem definido a tomar, a não ser uma 
vontade de procurar quase cegamente e descobrir mais sobre o tema, e em que os pontos 
de chegada resultariam dessa investigação. Ainda assim é possível enumerar um conjunto 
de objectivos que à partida eram tidos como direcções interessantes a tomar:

• Criar uma base de dados para que outros lhes possam dar continuidade em investigações 
mais específicas sobre o tema;
• Entender o graffiti em casas de banho, enquanto fenómeno que pressupõe um local 
específico para a sua realização, um autor e um leitor;
• Promover o graffiti em casas de banho, enquanto rede de comunicação e expressão 
artística, e convidar as pessoas à participação;
• Encontrar formas de oferecer uma continuidade a esta arte potencialmente efémera 
à nascença.
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Capítulo 2 – Questionário

Com o intuito de reunir informação, opiniões e ideais acerca do graffiti em casas de banho, foi 
decidido que seria importante realizar questionários específicos a diferentes tipos de pessoas. 
As respostas dos inquiridos poderiam ajudar a compreender melhor este fenómeno, criar uma 
base de dados estatística sobre o tema, e consequentemente potenciar uma direcção a tomar, 
numa fase em que ainda muitas dúvidas subsistiam. Estes questionários exigiam um mínimo de 
conhecimento prévio sobre o objecto de estudo, pelo que foi importante ter em consideração 
os projectos de investigação de autores como Alan Dundes, Blume7,4Jane Gadsby8, e senso 
comum na análise a imagens recolhidas em casas de banho, para a construção das questões. A 
informação pretendida exigiu que fossem feitos diferentes questionários: um mais geral, e outros 
mais específicos sobre o graffiti em casas de banho muito particulares, como as de centros 
comerciais, cafés e bares ou instituições de ensino. 

2.1. Questionário geral

Este questionário visava recolher informação geral sobre o tema, como a temática, a taxa de 
participação ou os locais mais propensos para a produção dos graffiti. Foi elaborado um conjunto 
de questões, que foram enviadas através de e-mail. Este processo pretendia facilitar o trabalho 
de recolha da informação, e ao mesmo tempo potenciar ao inquirido a possibilidade de responder 
tranquilamente e sem qualquer tipo de pressão ou restrição. As questões enviadas foram as 
seguintes:

1. Já alguma vez graffitaste em casas de banho públicas? 
1.1. Se sim, com que frequência?
1.2. Que materiais utilizaste? 
1.3. Porque graffitaste ou graffitas em casas de banho? 
1.4. Costumas responder aos comentários já escritos nos WCs, ou costumas desafiar? 
1.5. Preferes desenhar ou escrever numa casa de banho? 

2. Sentes-te constrangido(a) em graffitar num espaço público como uma casa de banho? Porquê?
3. Encontras graffiti em casas de banho frequentemente?

3.1. Onde?
3.2. Ordena de 1 a 10 qual o género de graffiti que encontras mais frequentemente em WCs: tags9,5 
sexuais, humorísticos, obscuros, políticos, poéticos, desportivos, declarações amorosas, ordinários, 
outros. 
3.3. O que achas que move as pessoas a graffitar em WCs?
3.4. O que leva as pessoas a NÃO graffitar em WCs?
3.5. Quando vais à casa de banho costumas ler o que tem lá graffitado? 

4. Consideras-te a favor ou contra graffitar em casas de banho? Porquê?
5. Achas que as casas de banho deveriam vir com um marcador incluído no equipamento?

7 BLUME, Regina. Nasceu em 1948. Lecciona na escola secundária de Braunschweig (Brunswick), West Germany. Autora de artigos sobre graffiti publicados em periódicos alemães. Em 1985 
desenvolveu uma tabela de categorias de motivações para a criação de graffiti.
8 GADSBY, Jane. Em 1995, Jane Gadsby desenvolveu uma taxonomia de seis tipos diferentes de graffiti.
9 Tags: In the 1990s emerged a new form of graffiti, known as “tagging”, wich entailed the repeated use of a single symbol or series of symbols to mark territory (http://encyclopedia2.thefreediction-
ary.com/Tag+(graffiti).
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2.1.1. Público-alvo

Para o sucesso deste questionário, e para garantir que o resultado fosse o mais exímio possível, 
era necessário que este fosse enviado para um conjunto abrangente de indivíduos de áreas 
diferentes. Assim sendo, foi seleccionado um conjunto variado de pessoas, ligadas a diferentes 
áreas, desde as artes, à engenharia, passando pela economia e as letras. A faixa etária deste 
grupo inquirido situa-se entre os 18 e os 30 anos de idade.

2.1.2. Objectivos específicos

O questionário tinha como objectivo entender a um nível geral a opinião das pessoas sobre 
o graffiti em casas de banho, para que o projecto pudesse avançar por caminhos mais seguros 
e concretos. Assim sendo, pretendia-se saber se as pessoas graffitam ou encontram graffiti em 
casas de banho, em que locais eles surgem com mais frequência, as temáticas representadas, 
e o que pensam elas sobre este género de intervenção. 
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2.2. Questionários específicos

O questionário anterior destacou quatro zonas, onde à partida se poderá encontrar com alguma 
facilidade vestígios de graffiti em casas de banho. Essas zonas são os centros comerciais, 
cafés e bares, instituições de ensino e áreas de serviço. Decidiu-se então elaborar um conjunto 
de questões a colocar a pessoas relacionadas com estes locais, de forma a compreender se 
realmente existe graffiti lá, quais os procedimentos quando este surge, e o seu prazo de vida. 
Os locais escolhidos foram os três primeiros descritos em cima, sendo os inquiridos, 
respectivamente, empregadas de limpeza, gerentes e alunos. As questões colocadas foram 
as seguintes:

1. Nas casas de banho deste estabelecimento costumam encontrar graffiti?
1.1. Se sim, qual é o procedimento quando estes surgem?
1.2. Qual a durabilidade destes graffiti?

Imagem 2 – We Want It For Free! Faculdade de Belas Artes | Universidade do Porto, 2007
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2.3. Análise conclusiva

As respostas a estes questionários permitiram criar uma base de sustentação teórica para este 
projecto. O número reduzido de inquiridos, assim como a impossibilidade de verificar a veracidade 
das suas respostas, tornam a validade destes questionários questionáveis. No entanto, são 
importantes caminhos a percorrer no âmbito do desenvolvimento deste projecto pessoal sobre 
o graffiti, em que a interacção com o público é fundamental. Assim, foi importante perceber que 
a maioria das pessoas não têm por hábito graffitar em casas de banho públicas10, no entanto 
reconhecem que esta forma de expressão existe e que a encontram facilmente. Os locais de maior 
afluência são os já referidos atrás: áreas de serviço, centros comerciais, escolas e faculdades, 
e cafés e bares. A razão deverá estar relacionada com o facto de serem espaços impessoais e 
de transição por onde passam um grande número de pessoas, e portanto propícios ao graffiti. 
No entanto, esta forma de expressão possui um prazo de vida curto à nascença, caracterizando-
se por uma natureza efémera. O procedimento ao6 qual os responsáveis pelo espaço recorrem 
assim que encontram um graffiti é o de o apagar, procurando manter a casa de banho limpa e 
higiénica para os seus ocupantes. Isto acontece porque, apesar de certas pessoas entenderem 
o graffiti como forma de expressão artística, como o Pedro Guerreiro que argumenta que “acabar 
com isso (o graffiti) é tirar às pessoas que o fazem um pouco da sua liberdade de expressão”, a 
maioria dos entrevistados associa-o a um desconforto higiénico e forma de vandalismo. É o caso 
do João Sousa, que responde em caixa alta deixando a sua posição bem clara – “NÃO TENHO 
O DIREITO DE SUJAR OU DANIFICAR AQUILO QUE NÃO É MEU!” – ou do João Paulo Morais, 
que apesar de não se mostrar contra o graffiti, compreende que este “está obviamente conotado 
com questões higiénicas”, retirando o conforto aos utilizadores da casa de banho. Apesar disso, 
a maioria dos entrevistados observa com mais ou menos atenção os graffiti que encontra, 
recorrendo a eles para passar o tempo. Segundo os inquiridos, recorrendo à base de dados 
estatística criada a partir das respostas, a temática preferida pelos autores destas intervenções 
serão as tags, humorística, sexual, ordinária e declarações amorosas. Já o obscuro, a política, as 
referências, a poesia, e outros como meros desabafos, reclamações ou contactos de telefone, são 
temas mais raros de encontrar. Esta base estatística carece de credibilidade já que as temáticas 
podem-se cruzar em casos específicos, pois um graffiti pode ser sexual e humorístico ao mesmo 
tempo. Ainda assim, permite ter uma ideia geral sobre as preferências dos writers11. 

10 Análise estatística: 80% dos inquiridos responderam que nunca graffitaram em casas de banho públicas. 
11 Writers: gíria utilizada para identificar um escritor de graffiti.
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Capítulo 3 – Trabalho de campo

3.1. Percurso

“A street art não surge nos espaços públicos por acaso. É um acto de rebeldia que ultrapassa 
os limites do código de comportamento público” (Johannes Stahl, 2009)12.7

Nesta fase do trabalho, tornou-se necessário procurar no terreno conteúdos para o 
desenvolvimento do projecto. Numa primeira fase foi importante definir os espaços a analisar, 
criando assim um percurso de investigação. A ousadia de ultrapassar as barreiras do 
comummente correcto ou mesmo legal, leva os writers a procurar espaços públicos para pintar 
as suas intervenções. No caso particular dos graffiti em casas de banho não será excepção, 
como se pode confirmar pelo inquérito realizado. Assim, as casas de banho de instituições de 
ensino, centros comerciais e cafés e bares tornaram-se nos locais de investigação correntes. 
Por uma questão de funcionalidade, esta investigação tornou-se restrita à região da cidade do 
Porto e arredores, em que os centros comerciais Norte Shopping, Via Catarina, Dolce Vita, ou 
Mar Shopping, escolas como Soares dos Reis ou a Faculdade de Belas Artes, e cafés e bares 
da baixa do Porto se tornaram no quotidiano de investigação.

3.2. Recolha fotográfica

Tendo um percurso bem definido, tornava-se importante assumir um compromisso para 
com os espaços, visitando-os regularmente, para registar fotograficamente, quer com uma 
câmara fotográfica, quer com a câmara de um telemóvel, os vários graffiti de casas de banho 
que iam surgindo, catalogando-os posteriormente. Esta recolha é muito importante para 
o projecto, quer como banco de imagens para fins meramente contemplativos, quer como 
objecto de estudo para analisar e melhor compreender o fenómeno. A partir destas imagens 
pode-se concluir que os locais onde figuram um maior número de graffiti em casas de banho 
são nas escolas e faculdades, sendo que nos bares e centros comerciais, estes são menos 
constantes. Em termos temáticos os graffiti de cariz humorístico são claramente os mais 
encontrados, sendo os restantes temas menos frequentes.

12 STAHL, Johannes – Street Art. H.F. Ullmann, 2009. ISBN: 978-3-8331-4944-3.

Imagem 3 – Adere à JCP. Faculdade de Belas 
Artes | Universidade do Porto, 2007

Imagem 5 – Pilas/Conas. Escola Soares dos 
Reis. Porto, 2007

Imagem 4 – Quero menina bisexual... Faculdade 
de Belas Artes | Universidade do Porto, 2007
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3.3. Projectos com intuito de investigação

3.3.1. Graffitar em casas de banho

Numa fase em que o projecto parecia tardar em se desenvolver e o rumo a tomar estava ainda 
pouco definido, decidiu-se que poderia ser interessante começar a elaborar graffiti em casas de 
banho. Esta incursão nos cubículos, com a intenção de graffitar, deu um novo alento ao projecto, 
e permitiu um entendimento mais próximo deste fenómeno. Os locais escolhidos para intervir 
foram as casas de banho da Faculdade de Belas Artes – Universidade do Porto, do Norte 
Shopping, do Mar Shopping, e de alguns cafés e bares de Leça da Palmeira e Matosinhos. 
Esta observação mais próxima do graffiti, enquanto criador, permitia compreender melhor 
o ponto de vista do autor, as suas motivações e limitações. Ao mesmo tempo, este sistema 
potenciava um entendimento mais concreto do leitor, que podia colaborar ou não, e dos graffiti 
em si, através de um acompanhamento regular ao espaço, observando os desenvolvimentos. 

Imagem 6 – Não Graffitar! MarShopping. Matosinhos, 2008

Imagem 8 – I Love WC. MarShopping. Matosinhos, 2009

Imagem 7 – Somebody Help Me! MarShopping. Matosinhos, 2008

Imagem 9 – I’m Dead! You Stink! MarShopping. Matosinhos, 2009
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3.3.2. Pinta um azulejo

“A lot of people never used their initiative because no-one told them to” (Banksy, 2006)13.8

As intervenções elaboradas nas casas de banho públicas tiveram uma fraca adesão. Praticamente 
todos os graffiti criados tinham um tempo de vida muito curto, desaparecendo no espaço de um 
dia. O facto de as pessoas, habitualmente, não transportarem um marcador, e até talvez um certo 
constrangimento em ultrapassar a barreira da legalidade e do civismo, também não terá ajudado 
ao processo. Tornava-se necessário encontrar uma forma de garantir uma evolução natural de 
uma intervenção conjunta, sem as limitações encontradas em cima, e em que fosse possível uma 
constante monitorização. Surgiu então a oportunidade de criar uma instalação nas casas de banho 
do Restaurante O Tacho, em Leça da Palmeira. Uma caixa de marcadores foi inserida no espaço 
do cubículo, convidando os habituais clientes a colaborar na intervenção. Esta tinha propósitos 
meramente científicos, até porque como referiu a Rafaela Ganga quando respondia ao questionário 
geral, “institucionalizar uma forma de arte conduziu sempre à sua extinção, ou pelo menos à sua 
vulgarização”. Pretendia-se realizar uma experiência, que tinha como finalidade compreender 
o fenómeno graffiti em casas de banho públicas em diferentes vertentes. A intervenção foi um 
sucesso. Em apenas quatro dias os clientes do restaurante encheram as paredes do cubículo 
de desenhos e textos, mostrando-se extremamente entusiasmados com a liberdade que lhes 
foi concedida. Desde os mais novos, aos mais idosos, muitos se interessaram pelo projecto, 
participando e procurando compreender o propósito da instalação. A verdade é que o efeito inibidor 
deixou de fazer efeito sobre as pessoas, a partir do momento que se disponibilizou o material e foi 
autorizado riscar naquela casa de banho. O resultado final foi uma textura de azulejos, criando uma 
malha colorida de desenhos e palavras. A maioria dos participantes procurava um espaço livre para 
deixar a sua marca, mas alguns optavam por responder, provocar, ou mesmo acrescentar algo 
a um graffiti que já lá figurava, estabelecendo assim uma comunicação. Os desenhos pareciam 
ser a forma de expressão predilecta, no entanto muitos enveredaram pela escrita, recorrendo a 
temáticas essencialmente sexuais – “Look here! Girls on the other side!” – e referências ao acto de 
defecar e urinar – “Quem aqui cagar come merda sem pagar”. Alguns aproveitaram aquele espaço 
para promover anúncios classificados – “Vende-se mala de costura corte coze ponto corrido barato: 
962874255” –, e outros deixaram questões peculiares como “Pode-se fumar?”. Esta experiência 
foi repetida numa casa de banho da Faculdade de Belas Artes – Universidade do Porto, tendo a 
duração de uma manhã, e em que os indivíduos que se dirigiam à casa de banho eram convidados 
a participar. Os resultados foram similares.

13 BANKSY – Banksy: wall and piece. Century, 2006. ISBN: 1-8441-3787-2. 
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Imagem 10 – Sem Título. Rest. O Tacho. Leça da Palmeira, 2009 Imagem 11 – I’m the Toilet Guy. Rest. O Tacho. Leça da Palmeira, 2009

Imagem 12 – Sem Título. Faculdade Belas Artes | Universidade do Porto, 2009
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3.3.3. Desenha um pictograma masculino/feminino

“If you please--draw me a sheep...
When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, 
a thousand miles from any human habitation and in danger of death, I took out of my pocket 
a sheet of paper and my fountain-pen. But then I remembered how my studies had been 
concentrated on geography, history, arithmetic and grammar, and I told the little chap (a little 
crossly, too) that I did not know how to draw. He answered me: 
That doesn’t matter. Draw me a sheep...” (SAINT-EXUPÉRY, Antoine de – Le Petit Prince)

No Festival OFFF 200914 em Oeiras esteve presente Aaron Koblin15, que apresentou o projecto da9 
sua tese The Sheep Market. Partindo, entre outros, do excerto de texto do livro “O Principezinho”, 
transcrito em cima, Koblin criou uma plataforma online alojada em “http://www.thesheepmarket.
com/”, onde pedia aos funcionários da MTURK que lhe desenhassem uma ovelha virada para a 
esquerda. No final Koblin conseguiu criar uma base de dados com dez mil desenhos de ovelhas. 
Perante o sucesso que foi a intervenção no Restaurante O Tacho, o projecto The Sheep Market 
potenciou a ideia de montar uma nova instalação nas casas de banho masculina e feminina 
deste restaurante de Leça da Palmeira, pedindo aos ocupantes do espaço que desenhassem um 
pictograma de ambos sexos. Os objectivos eram muito simples: definir um objecto de estudo mais 
concreto e específico, neste caso representação de um homem e uma mulher através de formas 
simples e facilmente entendidas, comparando posteriormente as semelhanças e diferenças entre 
os vários desenhos. Entre outros, pretendia-se saber qual o sexo que mais facilmente participa 
neste género de intervenções, e a que temáticas simbólicas recorrem homens e mulheres tendo 
o mesmo ponto de partida. 

Desde logo foi notório um maior interesse por parte sexo feminino neste projecto, e uma 
capacidade cognitiva para compreender o que foi pedido. Na casa de banho masculina 
foram surgindo vários desenhos que nada tinham a ver com um pictograma, como desenhos 
elaborados e pormenorizados, ou mesmo frases como “FCP é o melhor”. Houve uma clara falha 
de comunicação que na casa de banho feminina não existiu. Nesta última pode-se encontrar 
um elevado número de pictogramas pintados na parede. As senhoras recorreram a elementos 
como laçarotes ou gravatas, saias ou calças, ou mesmo o símbolo do círculo com a cruz ou a 
seta para representar a mulher e o homem. Por sua vez, os participantes masculinos recorreram 
essencialmente a elementos sexuais para cumprir com o objectivo que fora proposto. 

14 Festival OFFF: Since 2001, OFFF Festival has been held in Barcelona, becoming the globally recognized and trendsetting event it is today. The three-day festival showcases top digital artists, 
web, print and interactive designers, motion graphics studios, and new music adventurous. OFFF Festival provides insight into all culture media platforms. But OFFF is more than an event about any 
of these disciplines. More than a design conference, a multimedia trade fair, or a digital animation festival (http://www.offf.ws/offf09.html#about).
15 KOBLIN, Aaron: Aaron Koblin received his MFA from the Department of Design|Media Arts at UCLA and his BA in Electronic Art at the University of California, Santa Cruz. Utilizing a back-
ground in the computer game design for the web at UCLA and has been working with data driven projects as a designr, artist and researcher (http://users.design.ucla.edu/~akoblin/bio.html).
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Imagem 14 – Desenha um Pictograma Masculino (WC Feminino). Rest. O Tacho. Leça da Palmeira, 2009

Imagem 13 – Desenha um Pictograma Masculino (WC Masculino). Rest. O Tacho. Leça da Palmeira, 2009
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3.4. Análise conclusiva

“…there is a great deal of writing on walls which should not be there, and cannot be called 
graffiti in the pure sense of the word. These inscriptions are, ordinarily, one-line gags or jokes 
of low-level stuff of dubious origin…” (Robert Reisner, 1971)16.10

Robert Reisner17 entende que dentro do universo graffiti, existe um grande número de escrita nas 
paredes que não deveria ser considerado como tal. Ele referir-se-á aos vulgares textos escritos 
nas paredes, sem interesse para a comunidade, que não possuem qualquer tipo de conceito, nem 
pretendem passar qualquer tipo de mensagem em particular. A maioria dos graffiti que surgem 
nas casas de banho podem ser enquadrados neste tipo de intervenções de baixo nível, como 
lhes apelida Reisner. Mas será que se deve qualificar o graffiti em casas de banho de vulgar? De 
facto aparenta existir um ponto de acordo entre os indivíduos relacionados com o meio: “Está tudo 
um bocado estagnado. É muito redundante; vê-se muito a mesma coisa, as imagens são muito 
parecidas, as mensagens são muito parecidas, se fores a ver o que há lá fora e se juntares tudo 
vês que há uma grande repetição” (Biph18, 2009)19 Como foi possível verificar através das fases 
anteriores desta investigação, o graffiti em casas de banho públicas obedece quase a uma linha 
temática serializada, constituindo uma linguagem muito particular, e reconhecida em qualquer 
casa de banho. Em todos os locais estudados, surgem fortes similaridades nos temas escolhidos 
pelos autores a abordar, conseguindo-se até encontrar graffiti que se repetem de um cubículo para 
o outro, mesmo tendo sido realizado por um autor diferente. Mas será que esta particularidade 
temática deste género de expressão não torna as casas de banho em locais globalizados e 
especiais por isso? 

Para além desta serialização que se verifica no graffiti em casas de banho será que se pode falar 
também de uma natureza efémera? De facto, as diferentes incursões aos centros comerciais, 
cafés e escolas, permitiram constatar a efemeridade constantemente associada a esta forma 
de arte. As portas dos cubículos das casas de banho dos centros comerciais e cafés estão 
repletas de vestígios de graffitis que já lá existiram, pois a tinta já desapareceu. Isto acontece 
devido à debilitada aceitação do público em geral perante este género de intervenção, levando os 
responsáveis pelos estabelecimentos a eliminar os graffiti no momento em que são encontrados. 

De facto, os mais variados autores de graffiti em casas de banho desafiam as normas sociais 
tidas como correctas, em busca de um registo que provavelmente não terá um prazo de vida nada 
alargado. As barreiras da legalidade são ultrapassadas, no entanto, este é um conceito que deve 
estar sempre associado a qualquer intervenção street art, pois como diz o João Paulo Morais 
“se nos dão permissão para o fazer, tira-nos o prazer da ilegalidade, logo não é tão divertido”. 

16 PHILLIPS, Susan A. – Wallbangin’ – Graffiti and Gangs in L.A. University of Chicago Press, 1999. ISBN: 978-026667720.
17 REISNER, Robert: autor de diversas publicações sobre o graffiti, entre as quais GRAFFITI: Two Thousand Years of Wall Writting (1971).
18 Biph: writer do Porto.
19 URL: http://www.stencilarte.blogspot.com
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Regina Blume estudou as motivações dos writers, desenvolvendo um esquema caracterizado 
por duas categorias principais: Mass Communication and Reflexive Individual Communication 
– existence proof; need to Express oneself; documentation of group membership; pleasure in 
aesthetic; creative and physical acts; boredom – e Categorical and Individual Communication 
– expression of criticism, protest, rejection and agreement; marking out territories; search for 
contacts. Este esquema permite compreender melhor o que motiva um indivíduo a graffitar em 
locais públicos como uma casa de banho. Expressando-se através do graffiti, o autor satisfaz a 
sua necessidade criativa, sentindo que faz parte de algo. Por vezes é a simples falta de algo mais 
interessante para fazer que o estimula em expressar o seu ponto de vista, ou mesmo algo absurdo 
como “Já tou aliviado! Xau!”. 

“Penso que serve como um desabafo, e como é um lugar escondido sentem-se mais à 
vontade para escrever tudo o que pensam” (Paula Coutinho, 2009 – anexo pág. 39)

Apesar de espaços públicos, os cubículos destas casas de banho rapidamente se tornam no 
espaço privado de cada ocupante. O carácter anónimo destes locais elimina qualquer inibição 
que as pessoas possam sentir em se expressarem perante os próximos ocupantes. Não existe 
uma conexão social entre autor e leitor pelo que os temas considerados tabu são tratados de 
forma mais livre.

“In terms of discussing embarrassing subjects, the inside of public toilet cubicle doors is 
perfect. The information is in the public domain but when that cubicle door is shut the woman 
or the man has privacy to read and discuss these kinds of subjects” (James A. Green, 2001)20.

11

Os preconceitos e receios são postos de lado, criando-se uma comunicação sem pressões ou 
limites impostos pela sociedade. O autor sentir-se-á menos inibido em lidar com determinados 
temas, ou mesmo com o simples facto de passar uma mensagem, procurando estabelecer uma 
conversa através do graffiti. Este, por sua vez, “surge talvez como um desabafo, um desafio, sms 
primitivas antes dos telemóveis” (Silvia Silva, 2009 – anexo pág. 41). De facto, perante um cenário 
presente de constante evolução tecnológica e das comunicações, poderá definir-se o graffiti em 
casas de banho como uma forma de comunicação arcaica?

Arcaico ou não, ele existe e propaga-se, criando um género de graffiti que foi apelidado de 
conversational, e que pode ser encontrado quando um graffiti solicita outro. Birch Moonwomon21 
realizou um estudo sobre este tema. Um graffiti resultou em trinta e seis respostas. Muitas destas 
eram novas questões, convidando o próximo ocupante a juntar-se à discussão. É curioso como 
as conversas fluem e se desenvolvem, tendo em conta que não existe contacto pessoal entre os 
autores, evidenciando-se a necessidade de ultrapassar barreiras linguísticas, sociais e culturais. 

20 URL: http://www.independent.ie/national-news/flushing-out-truth-behind-toilet-graffiti-1764697.html
21 MOONWOMON, Birch: fundadora do Berkeley Women and Language Group, e autora de diversas publicações relacionadas com o género e o sexo.
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Ainda assim, a maioria dos graffiti encontrados pertencem ao género que foi nomeado de declarative, 
que dizem respeito às intervenções que não solicitam uma resposta. As chamadas tags, uma espécie de 
assinatura relacionada com a cultura street art, são um exemplo disto, sendo vistas como uma forma de 
expressão individual. Segundo Yazid Bashtomi, “tagging constitui uma forma de expressão individualista 
defensiva a favor e contra a corrente globalização”. Nos dias que correm, o conceito de tag tem vindo a 
evoluir, substituindo a tipografia por elementos iconográficos, como pictogramas ou logótipos estilizados.

“An inspection of the surface text reveals that male and female restroom graffiti differ in 
two major respects. The first is that women’s graffiti are more interactive and interpersonal; 
one woman will raise a question and others will provide a string of responses and serious 
replies. . . Men write about sexual conquests, sexual prowess and frequency of performance. 
. . . Women’s graffiti are more conversational and deal with relationships; men’s are more 
individualistic and deal with isolated sex acts and organs.” (Bruner e Kelso, 1980)22.

As investigações realizadas nas diferentes casas de banho públicas permitiram verificar diferenças 
entre os cubículos femininos e os masculinos. A experiência “Desenha um pictograma” permitiu concluir 
que os homens tendem a escrever mais que as mulheres, especialmente sobre temáticas sexuais, 
ordinárias, e sobre o acto de defecação. Os homens apresentam também uma maior dificuldade em 
se manterem objectivos e fiéis ao tema lançado, pelo que se pôde constatar na mesma experiência, 
em que vários participantes revelaram não conseguir responder a um pedido muito simples e directo, 
dispersando na temática desenhada. A partir daqui pode-se concluir que as mulheres estão mais 
propensas a um diálogo de casa de banho, participando da conversa seguindo a temática solicitada.

12

“(Graffiti) é uma leitura abstraccionista. Não te cria nada muito particular. Apenas um 
vislumbre quase inconsciente que esqueces passado alguns minutos” 
(Paulo Abreu, 2009 – anexo pág. 39).

Como foi possível concluir a partir do questionário realizado, a maioria das pessoas observa e lê 
os graffiti que encontram, enquanto estão na casa de banho. Mas será que todos têm a mesma 
interpretação do mesmo? Joswig-Mehnert e Yule23, realizaram um projecto de estudo focado nos 
leitores dos graffiti. Foi pedido a diferentes indivíduos que lessem doze graffiti, e o resultado do estudo 
permitiu-lhes concluir que cada indivíduo tendia a ter uma interpretação diferente. Tendo em conta o 
que já foi analisado anteriormente nesta investigação poder-se-á considerar que a razão desta falha 
de comunicação se deva ao facto de os graffiti serem anónimos. A experiência “pinta um pictograma” 
poderá ajudar a entender melhor esta situação. Foi pedido, na casa de banho masculina algo tão 
simples como pinta um pictograma masculino. No entanto, o erro aqui está, que esta experiência 
foi lançada partindo do princípio que todos entendiam o significado de pictograma. Mas nem toda a 
gente entenderá o que é um pictograma. A comunicação falhou e houve um conjunto de indivíduos a 
desenhar outro tipo de coisa, provando que nem todos têm a mesma interpretação dos mesmos graffiti.
22 URL: http://www.graffiti.org/faq/critical.review.html
23 JOSWIG-MEHNERT, Dagmar; YULE, George. Autores da publicação The Trouble with Graffiti (1996). 



26



27

 Capítulo 4 – Trabalho prático

4.1. Atenção! Esta casa de banho está a ser filmada e vigiada

4.1.1. Objectivos específicos

Os objectivos que foram propostos para a realização deste trabalho eram os seguintes:

• Criar impacto junto das pessoas;
• Estimular a reflexão e o pensamento;
• Provocar os responsáveis pelos estabelecimentos públicos;
• Desafiar as mentes artísticas dos ocupantes das casas de banho;
• Promover os graffiti em casas de banho públicas enquanto forma de expressão livre.

4.1.2. Metodologia13

Para montar esta instalação foi necessário criar um molde em cartão para o desenho do sinal 
“Atenção! Esta casa de banho está a ser filmada e vigiada”, e um outro para o desenho de uma 
câmara de vigilância. Foram também criadas réplicas de câmaras de vigilância, construídas com 
caixas de fósforos e uma rolha, e pintadas a stencil de cinzento. Os moldes foram utilizados para 
pintar a stencil24 negro os desenhos criados nas paredes dos cubículos. As pequenas réplicas 
foram coladas nos cantos superiores das casas de banho, simulando estar a filmar aquela 
área. A escolha do stencil como meio para desenvolver este projecto deveu-se à sua facilidade 
e rapidez de colocação, mas também para conseguir uma certa uniformização e uma linha 
coerente que criam uma identidade ao trabalho.

4.1.3. Análise conclusiva

A ideia para este trabalho surgiu de uma investida ao centro comercial Norte Shopping para 
investigar as casas de banho. À saída, no parque de estacionamento, podia-se encontrar 
uma caixa que albergava um extintor, e onde estava sinalizado: “ATENÇÃO! Este espaço está 
a ser filmado e vigiado”. O processo mental passou então por descontextualizar o objecto, 
transportando-o para um universo de casa de banho, e reflectir sobre as repercussões que isto 
iria processar. O conceito de espaço privado de uma casa de banho era enfraquecido. Decidiu-se 
então montar esta instalação, com pretensões interventivas. Em vários cubículos de casas de 
banho foi pintado a stencil a seguinte mensagem: “ATENÇÃO! Esta casas de banho está a ser 
filmada e vigiada”, e inserida uma réplica de uma câmara de vigilância, sugerindo que o espaço 
estava a ser monitorizado e vigiado. Procurava-se criar impacto e indignação nos visitantes das 
casas de banho. Estimular algo que não apenas um vislumbre inconsciente nos leitores,
levando-os a reflectir e a pensar sobre este paradoxo entre espaço público e espaço privado 

24 Stencil: stencil is a template used to draw or paint identical letters, numbers, symbols, shapes or patterns every time it is used. Stencils are formed by removing sections from template 
material in the form of text or an image. This creates what is essentially a physical negative. The template can then be used to create impressions of the stenciled image, by applying pigment 
on the surface of the template and through the removed sections, leaving a reproduction of the stencil on the underlying surface (http://en.wikipedia.org/wiki/Stencil).
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que foi criado. Não se pretendia obter um determinado tipo de interpretação muito concreta por 
parte dos diferentes leitores da intervenção. Pretendia-se sim estabelecer uma comunicação 
com o público, valorizando a interpretação livre e individual de cada um. A ideia era também 
provocar os responsáveis pelos estabelecimentos sanitários, que por conotarem o graffiti a falta 
de higiene, procedem a uma remoção das pinturas quando elas surgem. Pode-se interpretar 
como uma mensagem sarcástica, que tem a intenção de mostrar que, por oposição, não é 
possível ou mesmo permitido controlar o espaço privado do cubículo da casa de banho, a partir 
do momento que alguém o ocupa. Esse espaço pertence ao ocupante, e enquanto ele nele 
permanece é livre de o utilizar como entender, sem qualquer tipo de embaraços ou preconceitos. 
Ao mesmo tempo, esta intervenção tinha pretensões de promover o graffiti em casas de banho, 
e desafiar as mentes mais criativas a participar. O conceito de uma casa de banho vigiada seria 
provavelmente constrangedor para muitos, mas a mensagem pode ser lida como contra-senso. 
A casa de banho não está a ser filmada, logo não pode haver lugar para inibições em expressar 
determinados temas tabu, ou mesmo desafiar as barreiras da legalidade. Quem tiver algo para 
transmitir pode e deve fazê-lo.

Imagem 15 – ATENÇÃO! Esta Casa de Banho Está a ser Filmada e Vigiada! Faculdade Belas Artes – Universidade do Porto, 2009
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4.2. Projecto t-shirts “Bathroom Graffiti”

4.2.1. Contextualização da comercialização do graffiti

“If the work was taken out of its urban context, placed on a canvas, given an hefty price tag 
and hung up in a gallery, it’s likely those same people that viewed it as vandalism would see it 
as art”25.14

O graffiti tem vindo a evoluir e a expandir-se, enquanto forma de expressão artística e cultural, nas 
últimas décadas, por todo o mundo. Paralelamente, uma nova cultura urbana foi-se construindo, 
reunindo cada vez mais adeptos, que procuram criar um novo estado de espírito e um lema de 
vida, cujas raízes estão presentes em subculturas como o hip hop26. Este fenómeno chamou a 
atenção dos media, que começaram a interessar-se cada vez mais por esta forma de arte étnica 
moderna. A televisão, internet, revistas, jornais e livros tornaram-se num veículo de informação 
preponderante. Rapidamente este novo conceito cultural foi divulgado para todo o mundo, 
cativando o interesse de cada vez mais e mais pessoas. Não tardou em ser criado um estilo de 
moda que define skaters27, b-boys28, writers, rappers29, entre outros subgrupos desta cultura. 

“People dress themselves everyday, and everyday, how they dress is an extension of who they 
are, what they believe in, and where their tastes fall in relation to the rest of the crowd’s” 30.

Por todo o mundo, perante uma sociedade industrial em constante evolução, indivíduos adeptos 
desta cultura urbana que a manifestam quer pela música, pela pintura ou pelo desporto, sentiram a 
necessidade de criar um estilo próprio que define as suas convicções, tendo como base a cultura 
de rua. Os conteúdos da cultura graffiti foram então explorados industrial e comercialmente, e com 
isto, a arte de muitos writers saltou das paredes públicas para sapatilhas comissionadas, t-shirts, 
pins, stickers, entre outros. 

25 HUNDERTMARK, Christian – The Art of Rebellion, world of street art. Gingko Press, 2005. ISBN: 1-58423-209-9.
26 Hip Hop: é um movimento cultural iniciado no final da década de 1970 nos Estados Unidos como forma de reacção aos conflitos sociais e à violência sufrida pelas classes menos favoreci-
das da sociedade urbana. É uma espécie de cultura das ruas, um movimento de reinvindicação de espaço e voz das periferias, traduzido nas letras questionadas e agressivas, no ritmo forte 
e intenso e nas imagens graffitadas pelos muros das cidades. O hip hop como movimento cultural é composto por quatro manifestações artísticas principais: MCing que anima a festa com 
as suas rimas improvisadas, a instrumentação dos DJs, a dança do breakdance e a pintura do graffiti. Tendo começado em Bronx, a cultura hip hop rapidamente emergiu para o mundo todo 
(http://www.wikipedia.org/wiki/Hip_hop).
27 Skater: Indivíduo que pratica o desporto denominado de skate, que consiste em deslizar e executar manobras equilibrando-se em cima de um skateboard.
28 B-boy: indivíduo que pratica uma dança denominada de b-boying.
29 Rapper: praticante de Rap (Ritmo e Poesia).
30 GASTMAN, Roger; NEELON, Caleb; SMYRSKI, Anthony – Street World: Urban Culture from five continents. Thames & Hudson, 2007. ISBN: 978-0-500-51385-9.
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4.2.2. Objectivos específicos

Os objectivos que foram propostos para este trabalho foram os seguintes:

- Catalogar os graffiti registados;
- Promover o graffiti em casas de banho;
- Procurar eliminar tabus e preconceitos da sociedade;
- Oferecer uma continuidade aos graffiti;
- Prestar homenagem a um conjunto de obras seleccionadas.

4.2.3. Metodologias

A primeira fase deste trabalho foi recorrer ao banco de imagens de graffiti em casas de banho 
que foi criado, e seleccionar os mais interessantes. Em seguida, era necessário recolhê-los, 
verificar quais podiam funcionar enquanto família, de forma a criar uma colecção de t-shirts. Os 
graffiti foram então vectorizados, e inseridos num novo contexto, criando novas composições. A 
fase seguinte, passa por preparar uma proposta para apresentar a um fabricante, e procurar lojas 
interessadas em vender o produto. Este será um trabalho que será desenvolvido posteriormente.  
De forma a promover estas t-shirts bathroom graffiti, poderá ainda ser interessante realizar um 
anúncio televisivo que apresente o conceito ao público, e o informe de onde e como podem 
adquirir o artigo. A criação de um website de apresentação do produto, onde as pessoas podem 
encomendar as t-shirts também não está fora de hipótese. Tudo depende das proporções que a 
ideia poderá tomar.

4.2.4. Análise conclusiva

Ao longo da investigação foi possível concluir que o graffiti em casas de banho é uma forma de 
arte efémera. Trata-se de um fenómeno que não é compreendido por muitos por estar ligado 
a temas tabu e também pela conotação ao vandalismo. Por isso, a durabilidade dos graffiti é 
geralmente curta. Os registos fotográficos permitem oferecer uma continuidade a estas obras. 
A necessidade de catalogação das mesmas, exigia que fosse encontrada uma forma mais 
interessante e apelativa de o fazer. Perante uma sociedade industrial e comercial, em que o graffiti 
é explorado para criar uma nova tendência da moda, surgiu a ideia e oportunidade de criar uma 
colecção de t-shirts bathroom graffiti. Os desenhos e textos graffitados nas paredes das casas 
de banho são irreverentes e provocativos, sem qualquer tipo de preconceitos. No entanto são 
confinados ao espaço que lhes permite essa liberdade de expressão, pois no exterior, a sociedade 
não pactua com este tipo de mensagens. A proposta é de promover o graffiti em casas de banho 
enquanto forma de arte e comunicação, fazendo chegar a mensagem a um maior número de 
indivíduos, com a intenção de reunir um maior número de adeptos, ou no mínimo para convidar as 
pessoas a reflectir sobre determinados assuntos tabu. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO

Kaput – Graffiti em casas de banho públicas é um projecto que teve como ponto de partida, a 
descoberta de um graffiti pincelado na caixa de um autoclismo na Faculdade de Belas Artes – 
Universidade do Porto. Nele podia-se ler Kaput, palavra que mais tarde deu origem ao título para 
este projecto de investigação. Esse graffiti despoletou um súbito interesse por esta forma de 
expressão, sendo prontamente registado com uma máquina fotográfica de um telemóvel. Desde 
então, um olhar mais atento tem vindo a ser recorrente em visitas a casas de banho públicas, 
procurando por exemplares de graffiti presentes no espaço para fotografar. Por esta razão, este 
projecto de investigação é em primeiro lugar um processo em constante desenvolvimento, que irá 
ser continuado, alimentado por um fascínio em procurar e descobrir mais sobre o tema, 
e enriquecer a base de dados que começou a ser criada.

O graffiti em casas de banho tornou-se então no objecto de estudo para este projecto. O ponto de 
partida estava traçado, mas o caminho a percorrer era ainda muito difuso. Foram propostos alguns 
objectivos, mas apenas como ponto de orientação. As possibilidades de abordagens eram muitas, 
e não parecia produtivo estar a limitar o tema à nascença. Pretendia-se que a investigação e o 
trabalho prático funcionassem a par um do outro, e em formato de work in progress. Foi proposto 
a criação de uma base de dados e de imagens, um estudo sobre o fenómeno graffiti em casas 
de banho públicas, e posteriormente encontrar soluções para o promover enquanto forma de 
expressão artística, e procurar formas de o expandir para novos conceitos e plataformas. Assim 
sendo, com um percurso definido previamente, que se restringia essencialmente a instituições de 
ensino, centros comerciais e bares, o trabalho de recolha fotográfica de intervenções graffiti em 
casas de banho que já era um hábito, tornou-se numa norma, ao longo da evolução do projecto. 
As imagens recolhidas foram catalogadas e um banco de imagens sobre o tema foi sendo 
produzido. 

No entanto, as imagens não iriam ser suficientes para responder às várias dúvidas que subsistiam: 
Será que o graffiti em casas de banho é uma forma de expressão praticada por uma minoria? Ou 
haverá um grande número de pessoas a graffitar nestes espaços? O que as estimulará a graffitar? 
Será que os ocupantes dos cubículos prestam atenção ao que lá foi desenhado ou escrito? O 
que acontece a estes desenhos e textos? Tornava-se importante debruçar sobre estas e outras 
questões, de forma a prosseguir a investigação por caminhos mais definidos. Decidiu-se então 
realizar um conjunto de questionários específicos que foram colocados a diferentes indivíduos, de 
forma a reunir outras opiniões e ideias sobre o tema, e ao mesmo tempo, melhor compreendê-lo. 
Estes questionários permitiram concluir que o graffiti em casas de banho públicas é uma forma 
de expressão que se encontra recorrentemente, especialmente em locais de grande afluência de 
pessoas. No entanto é praticado por poucos. A maioria dos entrevistados conota o graffiti como 
algo desconfortável higienicamente e fora das regras do bom civismo, até porque a maioria dos 
desenhos segue uma linha temática bastante ordinária e sexual. Por esta razão, as intervenções 
nas casas de banho caracterizam-se por terem um prazo de vida curto, já que habitualmente são 
logo eliminados, sob o argumento de manter os espaços limpos e confortáveis.
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De facto, a moral e o civismo são dois conceitos obrigatórios quando se fala sobre graffiti. A 
sociedade terá definido determinadas normas a seguir, que aparentam entender este género de 
intervenção como um acto de rebeldia e vandalização do espaço. Mas não será a ousadia de 
quebrar as leis estipuladas pela sociedade que motivam o writer a expressar a sua criatividade 
em locais públicos? Para melhor compreender as motivações do autor, assim como o fenómeno 
de comunicação que se potencia a estabelecer entre ele e os próximos ocupantes da casa de 
banho, foram realizadas experiências específicas. Foram criadas condições para intervenções 
graffiti em determinadas casa de banho, convidando o público a participar. Os resultados finais 
deixam transparecer que os vários graffiti desenhados são muito parecidos e obedecem a uma 
temática essencialmente tabu. Será por isso o graffiti em casas de banho uma forma de arte 
vulgar? Os cubículos das casas de banho oferecem total privacidade ao seu ocupante, e geram-se 
condições para abordar temáticas menos aceites pela sociedade. O autor sentir-se-á desinibido e 
o anonimato que o local lhe oferece, permitir-lhe-á abordar assuntos considerados tabu. Por vezes 
geram-se até conversas entre diferentes ocupantes, através da escrita nas paredes, comunicando, 
sem preconceitos, opiniões e ideias. Será que esta associação do graffiti em casas de banho a 
temas preconceituosos é a razão pela qual é desaprovado pela sociedade, e consequentemente 
uma forma de intervenção de baixo nível?

Foi com a intenção de desacreditar este conceito, e promover o graffiti em casas de banho como 
forma de expressão artística que se partiu para o trabalho prático. Perante a base teórica que 
foi traçada sobre o tema desta investigação, foram propostos determinados objectivos que se 
pretendiam atingir. Eram eles: promover o graffiti em casas de banho enquanto arte; estimular 
a reflexão e a criatividade; desafiar as mentes mais quadradas; e propor uma continuidade às 
obras em novas plataformas. Para cumprir estes objectivos foram desenvolvidos dois trabalhos 
práticos que pretendem aproximar-se de duas áreas diferentes. O primeiro possui um cunho muito 
mais intervencionista, enquanto o segundo pretende ir além do graffitar, aproveitando os seus 
elementos e linguagem para criar novas composições em plataformas consumíveis. 

O trabalho “Atenção! Esta casa de banho está a ser filmada e vigiada!” é um projecto de 
intervenção no espaço público, tendo sido aplicado em diferentes casas de banho. Esta frase 
foi pintada a stencil em forma de sinal de alerta no interior dos cubículos, e uma maqueta de 
uma câmara de vigilância foi instalada nos cantos superiores dos mesmos, sugerindo que as 
casas de banho em questão estavam a ser controladas por video. Perante uma opinião geral da 
população que entende o objecto de estudo desta investigação como um conceito vulgar e até 
de gosto pouco refinado, em que as mensagens são lidas de forma abstracta, entendeu-se que 
seria produtivo desenvolver conceitos mais arrojados. Pretendia-se chamar a atenção do ocupante 
para a existência do graffiti nas casas de banho, e estimulá-lo a reflectir sobre o assunto; procurar 
que a intervenção realizada não fosse apenas mais um graffiti que o utilizador observa com maior 
ou menor atenção e rapidamente se esquece dele. O que se pretendia era que a intervenção 
obrigasse o ocupante a parar para a observar e reflectir sobre ela. 
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Obviamente este é um trabalho pensado e preparado previamente, ao contrário do graffiti de 
casa de banho habitual que é muito mais espontâneo e irreflectido. Esta intervenção surge como 
resultado final de um amadurecimento na área, fruto de todo um background de informação que 
se foi formando ao longo da investigação, e de um apuramento da arte de graffitar após várias 
incursões em diferentes casas de banho. Para o futuro existe a pretensão de desenvolver novos 
conceitos para concretizar outras intervenções similares, continuando a luta por valorizar a 
Latrinália e pôr as pessoas a pensar. 

Por sua vez, o segundo trabalho prático surge numa tentativa de ligar o graffiti de casas de banho 
ao design, e explorá-lo. Nos dias que correm a linguagem graffiti inspira designers e ilustradores, 
que recorrem a ela para desenvolver os seus trabalhos, e satisfazer o mercado comercial 
constantemente à procura de novos conceitos e imagens. Formou-se uma cultura urbana, que 
se expande rapidamente, criando um novo estilo que define os seus adeptos e se manifesta em 
diferentes formas, entre as quais o vestuário. A ideia de ilustrar t-shirts inspiradas no graffiti de 
casas de banho surge neste panorama. Os desenhos, as mensagens recorrentemente tabu, e 
até mesmo a própria textura da tinta sobre a superfície, quando isolados podem funcionar como 
elementos gráficos para serem aplicados numa nova plataforma, criando diferentes composições. 
Foi então desenhada uma colecção de t-shirts bathroom graffiti, recorrendo a diferentes elementos 
recolhidos e seleccionados ao longo da investigação. É uma forma de prestar homenagem 
a estas intervenções geralmente efémeras, oferecendo-lhes uma continuidade numa nova 
plataforma, onde saltam do anonimato e do esconderijo dos cubículos para o mundo exterior 
onde todos os podem observar nas montras das lojas e vestidos por diferentes pessoas. A ideia 
de criar uma colecção influenciada pela Latrinália, e como tal caracterizada por uma linguagem 
arrojada, irreverente, descomplexada e livre, tem sido extremamente bem aceite junto dos 
possíveis apoiantes e promotores do projecto na parte fabril e comercial. Como tal o projecto será 
continuado e promovido, com o objectivo de que tome as maiores proporções possíveis, podendo 
até vir a expandir-se para outras peças, como ténis, bonés, entre outros. 

Apesar de serem conceitos diferentes, ambos trabalhos práticos têm as mesmas pretensões: 
impulsionar a liberdade de expressão, estimulando as pessoas a livrarem-se dos preconceitos 
e criarem imagens e mensagens mais ou menos provocativas, e que desafiem o pensamento. 
Pretende-se homenagear o graffiti em casas de banho enquanto veículo artístico para que possa 
ser admirado por um grupo maior de pessoas. Por estas razões este projecto não terminará com 
a finalização desta investigação, pelo que irá ser continuado numa luta constante por cumprir os 
objectivos que foram propostos. Pretende-se ainda que esta dissertação de mestrado estimule 
outros investigadores a continuarem o projecto, problematizando novas perspectivas sobre o tema, 
e contribuindo para uma maior afirmação da Latrinália como arte.
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ANEXOS

1. Questionário geral – Respostas

Aqui podem ser lidas as respostas ao questionário geral que foi realizado. Foi elaborada uma 
selecção, pelo que apenas alguns dos inquiridos aqui figuram. 

1. Já alguma vez graffitaste em casas de banho públicas? 
1.1. Se sim, com que frequência?
1.2. Que materiais utilizaste? 
1.3. Porque graffitaste ou graffitas em casas de banho? 
1.4. Costumas responder aos comentários já escritos nos WCs, ou costumas desafiar? 
1.5. Preferes desenhar ou escrever numa casa de banho? 

2. Sentes-te constrangido(a) em graffitar num espaço público como uma casa de banho? Porquê?
3. Encontras graffiti em casas de banho frequentemente?

3.1. Onde?
3.2. Ordena de 1 a 10 qual o género de graffiti que encontras mais frequentemente em WCs: tags, 

sexuais, humorísticos, obscuros, políticos, poéticos, desportivos, declarações amorosas, ordinários, 
outros. 
3.3. O que achas que move as pessoas a graffitar em WCs?
3.4. O que leva as pessoas a NÃO graffitar em WCs?
3.5. Quando vais à casa de banho costumas ler o que tem lá graffitado? 

4. Consideras-te a favor ou contra graffitar em casas de banho? Porquê?
5. Achas que as casas de banho deveriam vir com um marcador incluído no equipamento?

João Paulo Morais

1. Não. Nunca!
3. Sim. 
3.1. Normalmente nas portas, pois a tinta adere melhor á madeira.
3.2. Tags, Ordinarios, sexuais, humorísticos, desportivos, declarações amorosas, obscuros, poéticos, políticos, 
outros.
3.3. É um sítio fácil de graffitar devido á privacidade que temos, principalmente se estivermos num dos 
compartimentos cerrados.
3.4. Por respeito ao espaço e aos outros.
3.5. Sim, normalmente há sempre uma mensagem ou outra que se destacam, e é para essas que dirigo a minha 
atenção.
4. Nem contra nem a favor, acho que cada um faz aquilo que acha mais correcto. Claro que depende dos graffiti, 
algumas frases numa porta ou uns tags até acabam por ser originais e divertidos, mas quando cai no exagero, 
e tratando-se a casa de banho dum local de higiene, pode dar um aspecto um pouco sujo, e fazer com que os 
utilizadores nao se sintam bem em usá-la
5. Não, porque funciona como o graffiti na rua...se o permitem deixa de existir a adrenalina de se ser apanhado, 
e logo há a possibilidade de as pessoas se desinteressarem. Na casa de banho acontece o mesmo...se nos dão 
“permissão” para o fazer, tira-nos o prazer da ilegalidade, logo nao é tao divertido.
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João Sousa

1. Não.
2. SIM, PORQUE NÃO TENHO O DIREITO DE SUJAR OU DANIFICAR AQUILO QUE NÃO É MEU!
3. Sim.
3.1. FEP, FEUP, FBAUP, cafés, restaurantes.
3.2. Ordinários, tags, poéticos, humorísticos, sexuais, declarações amorosas, obscuros, políticos,desportivos, outros.
3.3. TÊM AS MÃOS LIVRES, UMA CANETA PERTO, E PASSAM POR CONDIÇÕES EXTREMAS, UMA ESPÉCIE 
DE PROCESSO CATÁRTICO, QUE LHES DESPERTA A CRIATIVIDADE. E APROVEITAM.
3.4. O FACTO DE NÃO TEREM UMA CANETA PERTO CONTRIBUI IMENSO, ASSIM COMO NÃO TEREM NADA 
PARA DIZER...
3.5. Sim.
4. CONTRA, PORQUE NÃO TENHO O DIREITO DE SUJAR OU DANIFICAR AQUILO QUE NÃO É
MEU!
5. Desde que tivessem um bloco de folhas, ou um quadro para ir recolhendo as mensagens...

Paula Coutinho

1. Não.
3. Sim.
3.1. Nas escolas, bares, pavilhões desportivos…
3.2. Declarações amorosas, tags, desportivos, ordinários, políticos, poéticos, humorísticos, sexuais, obscuros.
3.3. Penso que serve como um desabafo, e como é um lugar escondido sentem se mais a vontade para escrever 
tudo o que pensam. O graffiti de WC é diferente do urbano, não tem um motivo tão interventivo.
3.4. Falando pessoalmente nunca senti essa necessidade, prefiro o urbano. Nem sempre, não dá grande tempo.
4. A favor, porque gosto sempre do graffiti em qualquer circunstância e se as pessoas se expressam melhor nas 
casas de banho, que assim seja. 
5. Eheh, isso era óptimo, uma ideia espectacular.

Paulo Abreu

1. Já.
1.1. Primeira e única vez, há uma semana atrás.
1.2. Marcador Permanente.
1.3. Porque estava a ajudar um amigo no seu trabalho de mestrado...
1.4. Nunca pensei nisso.
1.5. Numa casa de banho, nem uma nem outra.
2. Não me sinto constrangido... Apenas nunca vi um objectivo concreto em fazê-lo.
3. Acho que já vi mais.
3.1. Shoppings.
3.2. Políticos, poéticos, obscuros, humorísticos, tags, declarações amorosas, sexuais, ordinários, desportivos, 
outros...
3.3. A possibilidade de se exprimirem lascivamente; O kitch da experiência...; Falta do que ler.
3.4. Abre a porta, faz o que tem a fazer, fecha a porta, lava as mãos e baza... Não há muito a considerar quando não 
pensas em fazer algo. Se parares para pensar em porque não graffito... não vejo um objectivo concreto nisso.
3.5. Sim
4. Nem a favor nem contra. É uma leitura abstracionista. Não te cria nada muito particular. Apenas um vislumbre 
quase inconsciente que esqueces passado alguns minutos.
5. Poderia ser divertido. Ou tornar a coisa mais interessante.
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Pedro Guerreiro

1. Sim, anteriormente às investidas que fiz contigo creio que se tivesse feito um ou dois graffitis em casas de banho 
era muito, mas recentemente contigo fiz alguns.
1.1. Muito, muito raramente, em média uma vez por ano e a fazer contas muito por cima (salvo os últimos tempos  
como referi em cima).
1.2. Provavelmente um marcador, ou entao uma chave para escrever, riscando a madeira com a ponta da mesma.
1.3. Provavelmente porque li alguma frase lá escrita que senti necessidade de responder, algo que tivesse 
despoletado a minha imaginação, ou entao só pelo gozo, para me meter com alguém.
1.4. Não.
1.5. Escrever.
2. Não me sinto constrangido, simplesmente não o faço porque não é habitual ir à casa de banho com materiais 
riscadores.
3. Sim.
3.1. Faculdade, bares, cafés, wc mais públicos onde a utilização dos mesmos é feita por várias pessoas.
3.2. Uma declaraçao de amor pode ser algo quase de carácter sexual ou ate mesmo poético... não sei bem como 
definir o que leio pois encaixam-se em varias categorias. 
()tags, (1)humorísticos, (2)sexuais, (7)obscuros, (8)políticos, (3)poéticos, (10)desportivos, (4)declarações amorosas, 
(5)ordinários.
3.3. Brincadeiras provavelmente, a vontade de intervir e interagir com outras pessoas... provavelmente a maior parte 
dos que o fazem sao frequentadores desse w.c. e podem ir vendo as respostas aos seus graffiti.
3.4. Sentido cívico provavelmente, e também porque creio que a grande maioria não vai ao w.c com a missão de 
graffitar e artilhados com lápis e marcadores... quando vão fazer as suas necessidades as preocupações que têm 
são provavelmente outras...
3.5. Sim, leio, ajuda a passar o tempo e a dar umas gargalhadas.
4. Se tiver que escolher um lado provavelmente seria a favor, mas acho que não é uma questão de estar a favor ou 
contra. Ele existe, e como tal se existe deverá continuar a existir, acabar com isso é tirar ás pessoas que o fazem um 
pouco da sua liberdade de expressão. E desde que os graffiti nas casas de banho não sejam nada destrutivo ou que 
interfira com a função principal das casas de banho acho que devem continuar a existir. No máximo o pior que pode 
acontecer é dares umas boas gargalhadas ao leres e cagares-te todo ;)
5. Olha é uma excelente ideia, não sei se iria funcionar em termos práticos pois tudo que é disponivel gratuitamente 
tem tendência a ser usurpado (roubado digamos), mas se houver alguma forma de prevenir que isso aconteça acho 
que era excelente, eu no meu caso certamente iria fazer muitos mais.

Rafaela Ganga

1. Não.
2. Não.
3. Sim.
3.1. Casas de banho públicas. Usualmente na faculdade.
3.2. Humorísticos, sexuais, poéticos, ordinários, declarações amorosas, pedidos de contacto telefónico, tags.
3.3. Julgo que o mesmo que as leva a escrever em sites como Facebook. A vontade de deixar uma marca, se de dar 
a conhecer de alguma forma, ou mesma a ideia de poder vir a obter uma resposta e estabelecer uma conversa.
3.4. Não grafito porque é uma prática que a mim não me diz nada. Talvez por estar mais afastada do desenho, ou 
considerar que para mim essa é uma expressão mais privada.
3.5. Sim.
4. Não vejo qualquer inconveniente, essencialmente em meio académico. Porque me parece que é uma forma 
de expressão de criatividade, sempre interessante. Já em outros locais mais públicos, como instituições publicas, 
shoppings, etc. me parece que nem todos os públicos desses espaços percebem o graffiti como forma artística, 
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os leva a serem banidos porque representam uma forma de poluição visual. 
5. Acho que não. Institucionalizar uma forma de arte conduziu sempre à sua extinção, ou pelo menos vulgarização, 
perdendo toda a piada e propósito inicial. O graffiti é uma forma de expressão contra-hegemónica e é isso que 
reside a sua definição. Incluir um marcador no equipamento de WC seria retirar essa, admiti-lo, e como tal perderia 
toda a sua potência artística.

Sandrine Silva

1. Não.
2. Não me sinto constrangida, a principal razão pela qual não o faço é por sentir nojo de tocar em quase tudo o há 
em casas de banho públicas; graffitar implica um envolvimento com o espaço, espaço este que não me é confortável 
nem acolhedor. 
3. Sim, penso que praticamente todas as casas de banho públicas estão graffitadas, algumas deixam os graffiti bem 
á vista, outras tentam escondê-los da melhor forma. Mas parece-me que nenhuma delas por mais limpa que se tente 
manter, consiga escapar a esta tendência.
3.1. Os wc’s mais explorados são sempre os das escolas, centros comerciais, bares, cafés, balneários mas também 
se podem encontrar em lugares como museus ou casas privadas de estudantes etc...
3.2. Tags, sexuais, ordinários, políticos, humorísticos, declarações amorosas, obscuros, poéticos, desportivos.
3.3. O mesmo que move as pessoas a graffitar em qualquer outro lado (na rua, numa mesa, no corpo...) comunicar, 
exprimir-se, transmitir ideias a outras pessoas. Mas uma das vantagem nos wc’s é que o writter está completamente 
á vontade porque o espaço não pode ser invadido pelas autoridades. Outra é o facto do espectador ser quase 
obrigado a ler as mensagens, porque o espaço é sufocante e é difícil concentrar-se noutra coisa. 
3.4. Para mim é essa aversão ao “espaço sanitário”, mas acredito que para muitos será um dever cívico não sujar os 
espaços públicos, poupar a senhora da limpeza de ter de limpar as paredes, não praticar actos ilegais. Para outros 
talvez falta de marcadores, falta de ideias, falta de jeito, de tempo, de paciência...
3.5. Acho que é impossível ficar indiferente, ele está ali a nossa frente e não dá para ignorar. No geral até acho 
piada.
4. Admiro e agradeço a quem o faça por mim.
5. Adorava ver isso. Mas para mim o ideal seria, para além do marcador, substituir a sanita por uma poltrona forrada 
a veludo vermelho.

Sílvia Silva

1. Não.
2. Sim. Não vejo o interesse. Vejo mais como sujar do que graffitar.
3. Sim.
3.1. Em todas as escolas que frequentei, a FBAUP não é excepção (lol). Nas casas de banho de alguns restaurantes.
3.2. Tags, declarações amorosas, ordinários, humorísticos, desenhos, sexuais, desportivos, poéticos, políticos, 
osbcuros (ordem decrescente).
3.3. Um pouco do mesmo que leva as pessoas a graffitar noutros espaços: de deixar uma marca, 
independentemente do que escrevem, a acrescentar o factor esconderijo da casa de banho, não será tanto pelo 
risco que correm mas talvez como um desabafo, um desafio, sms primitivas antes dos telemóveis, mas com pessoas 
que podem não conhecer.
3.4. Têm mais que fazer, ou não têm marcador à mão.
3.5. Por vezes. Quando algo chama a atenção.
4. Mais contra do que a favor. O tempo das cavernas já acabou.
5. Porque não? Mas também viriam com paredes e portas laváveis. Para se ir renovando as mensagens.
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2. T-shirts Bathroom Graffiti

Nesta página podem ser observadas algumas das propostas desenvolvidas para t-shirts.

#001                                                        #002                                                        #003                                                        #004

#005                                                        #006                                                        #007                                                        #008

#009                                                        #010                                                        #011                                                        #012


