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RESUMO 

 

A arte publica é a forma de mudanças nos aspectos visuais das cidades, 

propiciando uma potencialização de identificações estéticas, mesmo quando leigos 

em teorias. Sendo assim, ela permite ao artista ou criador, a essência de sua obra e o 

melhor, o conhecimento dela á todos os passantes observadores. As proporções 

alcançadas com esses projetos artísticos que não são reservadas a Museus ou 

galerias são muito mais amplas já que um grande número de pessoas terá acesso a 

essas imagens como é o caso do grafite que transformou a arte em meio de 

comunicação, expressão, ideias, sentimentos explícitos nas observações 

manifestadas.  

O presente trabalho de conclusão de curso apresenta os resultados obtidos 

através da oficina realizada com um grupo de professores e funcionários da Escola 

Municipal Cândida Bertotto Zucatti situada no município de Macieira SC voltada para 

o grafite e suas ligações com os desenhos e pinturas deixadas na Antiguidade como é 

o caso das paredes rupestres como também esclarece as diferenças com a pichação 

muito confundida pelo motivo de ter sido vinculado por muito tempo com o grafite e 

somente depois da queda do muro de Berlim, onde prevaleceu pichações e grafites, 

mais somente no final dos anos setenta é que o grafite foi reconhecido como arte e 

pichação crime.  

 Para tanto, foi necessária uma extensa pesquisa bibliográfica visando verificar de que 

forma o grafite foi reconhecido como arte e a pichação como crime, vandalismo como 

também as vertentes em que surgiram os primeiros grafites na qual uma delas é o 

grafite nascido nos guetos nova-iorquino sendo o terceiro elemento do Movimento hip-

hop surgido no final dos anos setenta no Modernismo. Outra vertente do grafite é 

aquela surgida na Antiguidade como os Murais egípcios romanos e gregos em que a 

pintura em paredes trazia o embelezamento. 

Porém até os dias de hoje ainda existem pessoas que acreditam que a 

pichação e o grafite são crimes. Durante a oficina, foi necessário trabalhar o olhar dos 

componentes do grupo para perceberem o grafite como arte manifestada através de 

imagens, cor, forma e movimento geralmente produzido por grafiteiros preparados 

artisticamente ao contrário da pichação que trás somente adeptos voltados para a 

poluição visual e agressiva destruindo visualmente os patrimônios públicos. Por essas 
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comparações erradas entre grafite e pichação chegou-se a esse trabalho no qual o 

objetivo foi fazer com que o grafite seja entendido, compreendido como arte que 

expressa criticas, sentimentos, ideologias entre outros com o uso de imagens 

artísticas e que a pichação trabalha com letras, códigos e símbolos de rebeldia, 

vandalismo e denúncias expressando descontentamento com alguma situação e 

brigas entre gangues. 

Percebe-se com isso o fundamento da problemática trazida para o debate 

neste trabalho. 

A partir daí urgia a produção do grafite nas paredes externas da sala de aula 

de reforço da escola Municipal Cândida Zucatti, situada no município de Macieria SC. 

Foi então que esboços foram elaborados em folhas de papel oficio no qual em 

seguida grafitados nas paredes respeitando todo o trabalho voltado a uma proposta 

artística da cultura do local seguindo o estilo artístico do artista grafiteiro Keith Haring. 

Foi colocado o mesmo olhar artístico conseguindo assim um resultado que convida a 

reflexão de que o grafite ali deixado manifesta e expressa artisticamente aquele local. 

Foi utilizado lápis 6B, pinceis e tinta Acrílica/parede com cores fortes e contornos bem 

expressivos chamando a atenção dos passantes que interpretavam sem fugir do tema 

grafitado pelo grupo “O aluno em primeiro lugar”.  

Dessa forma, foi percebido pelo grupo a necessidade que os homens das 

cavernas tinham para se comunicar e que aqueles desenhos deixados por eles tem 

uma ligação com o grafite da sociedade atual, pois o objetivo dessas escritas e 

desenhos nas paredes geralmente em lugares públicos invoca a necessidade de 

comunicação que expressa e que manifesta alguma situação, sentimento, critica, 

ideologia entre tantas outras necessidades que através da arte de grafitar se 

comunica com as cidades fazendo com que os passantes observem, critiquem, 

elogiem ou até mesmo se identifiquem com as imagens ali talvez eternizadas como 

também  o uso do mesmo suporte, a pedra, lugares públicos onde os passantes são 

os espectadores. 

Palavras chave: Grafite, pichação, primeiras expressões artísticas.  
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ABSTRACT 

 

The public art is the form of changes in visual aspects of cities, providing an 

enhancement of aesthetic IDs, even when lay theories. Thus, it allows the artist or 

creator, the essence of his work and the best, her knowledge the all observers 

bystanders. The proportions achieved with these artistic projects that are not reserved 

for museums or galleries are much broader since a large number of people have 

access to these images such as graffiti that transformed the art means of 

communication, expression, ideas, explicit feelings expressed in the comments. 

This course conclusion work presents the results obtained from the workshop 

held with a group of faculty and staff of the School Candida Bertotto Zucatti located in 

Apple SC municipality facing the graphite and its links with the drawings and paintings 

left in the rock walls but also clarifies the differences with the graffiti very confused by 

reason of having been bound for a long time with graphite and only after the fall of the 

Berlin Wall, which prevailed graffiti and graffiti, most only in the late seventies is that 

graphite was recognized as art and graffiti crime. 

Therefore, it was necessary an extensive literature search in order to verify how 

the graphite was recognized as art and graffiti as crime, vandalism as well as aspects 

that were the first graffiti in which one of them is the graphite born in New York ghettos 

and the third element of hip-hop movement emerged in the late seventies in 

Modernism. Another aspect of graphite is that emerged in antiquity as the Roman and 

Greek Egyptian Murals in the paint on walls bore the beautification.  

But even today there are still people who believe that the graffiti and graffiti are 

crimes. During the workshop, it was necessary to work the look of the panel members 

to perceive graffiti as art expressed through images, color, shape and movement 

generally produced by graffiti prepared artistically unlike graffiti that only fans back 

facing visual pollution and aggressive visually destroying public assets. For these 

erroneous comparisons between graffiti and graffiti was reached this work in which the 

goal was to make the graphite is understood, understood as art that expresses 

criticism, feelings, ideologies among others with the use of artistic images and the 

graffiti works with letters, codes and symbols of rebellion, vandalism and complaints 

expressing dissatisfaction with any situation and fights between gangs. 



9 

 

It can be seen that with the foundation of the problems brought to the debate in 

this work. 

From then urged the production of graphite on the outer walls of the reinforcing 

classroom Municipal school Candida Zucatti, in the municipality of Macieria SC. Then 

sketches were drawn up in office sheets of paper which then graffiti on the walls 

respecting all the work aimed at an artistic proposal of the local culture following the 

artistic style of the artist graffiti artist Keith Haring. Was placed the same artistic look 

thus achieving a result that invites reflection of the graffiti left there manifested and 

expressed artistically that location. Was used pencil 6B, brushes and paint Acrylic / 

wall with bold colors and expressive contours and drawing the attention of passersby 

who played without departing from the theme graffiti by the group "Students First". 

Thus, it was perceived by the group the need that the cavemen had to 

communicate and those drawings left by them has a connection with the graphite 

current society that is using the same support, the stone, public places where 

passersby are the spectators. 

Tags: Graffiti, Graffiti, First Artistic Expressions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ser humano sempre procurou representar por meio de imagens, a realidade 

em que vive. Pessoas, animais, objetos e elementos da natureza como também os 

seres que imagina. Divindades por exemplo. Nas artes visuais as formas de 

expressão estão ligadas em desenhos, pinturas, esculturas e o grafite. Temos 

também a dança, a música, a literatura e o teatro.  (PROENÇA, graça. A história da 

arte. Capitulo um, pag.06). 

Grafite ou graffiti (do italiano grafitti plural de grafito) significa “marca ou inscrição feita 

em muros” e é o nome dado às inscrições feitas em paredes desde Império romano 

como também ás inscrições em paredes impressas em locais normalmente não 

definidos para esse fim, em espaços públicos normalmente sobre a forma de 

caligrafia ou imagens pintadas. O grafite foi considerado por muito tempo uma atitude 

transgressiva. Também é considerada uma expressão dos movimentos culturais que 

floresceram nas ruas, a qual inclui o hip-hop e o hep na esfera musical e o 

breakdance na dança. Foi considerado arte pela Lei Ambiental a partir dos anos 70 

mais precisamente depois da queda do muro de Berlim onde prevaleciam grafites e 

pichações. A pichação a partir da queda do muro de Berlim passou a ser considerado 

crime pela Lei Ambiental. 

 Considera-se grafite uma escrita ou um desenho pintado ou gravado sobre um 

suporte que não é normalmente previsto para essa finalidade. Conforme o que diz o 

pesquisador Allan Szacher o avanço da civilização, as manifestações artísticas 

progrediram, ganharam as ruas e influenciaram artistas como Duchamp, Picasso, 

warhol e Basquiat. Comparando essas duas fases da arte, percebe-se a evolução do 

pensamento do homem. 

No caso da arte Rupestre percebemos que os desenhos representavam fatos 

ocorridos durante aqueles dias e também planos de caças feitos pelos homens das 

cavernas. Já no Grafite, vemos os desenhos como uma forma de expressão do 

cotidiano vivido ou não pelo artista. O objetivo desse trabalho é de oportunizar 

pessoas como jovens e adultos que concluíram ou não seus estudos na época certa, 

a experimentação das tintas usadas na arte de grafitar e ao mesmo tempo, o 

conhecimento sobre o que realmente significa essa manifestação artística, deixando 

com clareza que o grafite não é vandalismo ou invasão nos espaços públicos. 
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Diferenciando a pichação, pois, muitos confundem grafite com pichação. (SANT’ANA, 

Renata, Saber e ensinar arte contemporânea, pg. 38-39). 

Podemos perceber que tudo começou com rabiscos e que tudo evoluiu muito 

como no realismo até a arte contemporânea. Mas como esses bichinhos desenhados 

em paredes se transformaram tanto até mesmo quando a criança de hoje tem prazer 

em se expressar rabiscando paredes? Sabemos que os seres humanos daquela 

época e os de hoje tem a mesma inteligência. 

Analisando a arte rupestre e o grafite, podemos encontrar semelhanças entre 

as duas e isso faz com que o homem do Período Paleolítico que rabiscava, ou seja, 

se comunicava, se expressava como o homem de hoje da arte Contemporânea e que 

se da o nome de grafite para essa  manifestação artística. 

O grafite é uma manifestação artística considerada arte contemporânea e que 

ainda pouco conhecida e divulgada como também mal entendida por muitos, ou seja, 

é pouco divulgada em conteúdos escolares. Talvez por falta de livros didáticos ou até 

mesmo de escritores não se interessarem muito na divulgação dessa forma artística 

de expressão, a população de um modo geral ainda julga o grafite como vandalismo e 

confundem com a pichação.  Esse projeto irá tratar de apresentar para um grupo de 

jovens e adultos, a evolução estendida entre a Arte Rupestre e a Arte do Grafite como 

também as diferenças entre o grafitar e o pichar. 

 A proposta para que eles tomem conhecimento dessa manifestação artística 

que é o grafite. O vestígio mais fascinante deixado pelo homem através dos tempos 

em sua passagem pelo planeta foi, sem dúvida a produção artística, desde a mais 

antiga como os desenhos nas paredes das cavernas. As pinturas rupestres são os 

primeiros exemplos de grafite que encontramos na história da arte. Elas representam 

animais, caçadores e símbolos muitos dos quais, ainda hoje, são enigmas para os 

arqueólogos, mas que de fato são significantes aos seres daquele contexto, como 

uma forma de expressão e talvez transcrição do momento histórico. 

Como abordar para um grupo de pessoas que já passaram ou não pelo ensino 

escolar, o conhecimento, o entendimento e compreender a diferença entre o grafite e 

a pichação, como também perceber que o grafite foi usado na Antiguidade que 

algumas delas se faz percebidas e conservadas como as primeiras expressões 

deixadas através de desenhos e gravações nas paredes das cavernas da arte 

rupestre? 
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Como desenvolver uma produção com grafite utilizando elementos da arte 

contemporânea estabelecendo relações com a arte rupestre? 

Para que haja a percepção no entendimento das diferenças e semelhanças da 

pichação e do grafite. Quais meios utilizar? É possível conciliar a pichação com o 

grafite? 

De que forma ocorrerá a ligação do grafite contemporâneo com os desenhos e 

pinturas das cavernas rupestres?  

Através de pesquisas de imagens de obras de arte voltadas para o grafite e de 

temas, poéticas relacionadas com as imagens de artistas grafiteiros, como também 

conhecer a história do grafite, podemos grafitar um espaço público? Como fazer? 

Como escolher um tema? Poderia ser através de uma oficina?  

O grafite chama a atenção por ser uma arte que expressa o cotidiano, as 

emoções e sentimentos como também opiniões e protestos políticos ao mesmo tempo 

em que essa arte se assemelha muito com os desenhos deixados nas cavernas 

rupestres por usar os mesmos suportes como a pedra, mas, são diferentes no modo 

expressado. O grafite foi considerado arte manifestada nos anos 70 pelo motivo de ter 

saído das ruas de Nova Iorque para as galerias e Museus. Na antiguidade também 

podemos perceber pinturas em murais e paredes como no Império romano, no Egito e 

na Grecia, porém, essas pinturas eram realizadas somente com o intuito de 

embelezar. No Período egípcio também foram deixadas pinturas, desenhos e escritas 

nas paredes das tumbas dos faraós. A pichação também esteve presente na 

Antiguidade como na cidade de Pompeia vítima da erupção do vulcão Vesúvio em 24 

de agosto de 79 d.C.,preservada, predomina xingamentos, cartazes eleitorais, 

anúncios, poesias, praticamente tudo se pichava nas paredes e muros da 

Antiguidade.  

O objetivo de pesquisa e estudo é promover uma oficina com um grupo de 

professores e funcionários da Escola Municipal Cândida Bertotto Zucatti pertencente 

ao Municipio de Macieira SC, no qual integrantes do grupo terão a oportunidade de. 

Conhecer a arte de grafitar espaços públicos e perceber que esse grafite vem sendo 

utilizado como meio de comunicação e de expressão desde os desenhos e pinturas 

deixados no  período Paleolítico da arte rupestre como também saber diferenciar o 

grafite da pichação, que ambas usam os mesmos suportes, que expressam opiniões, 
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sentimentos, mas que são diferentes, pois, o grafite trabalha imagens e a pichação 

letras, símbolos e palavras geralmente agressivas.  

Apresentar o grafite e sua história desde os desenhos e gravações deixadas 

nas paredes rupestres, evoluída com o passar do tempo e manifestada na arte 

contemporânea, oportunizará um grupo de pessoas o conhecimento e 

esclarecimentos do que é arte de grafitar e do que é vandalismo, como também a 

observação de perceber que o grafite e a pichação não são manifestações das 

sociedades atuais. 

A maioria das pesquisas mostram as diferenças e semelhanças do ato de 

grafitar e de pichar patrimônio público. Mas poucas pesquisas oportunizam a história 

de onde realmente começaram os primeiros grafites e pichações. O que percebemos 

com isso, é um número grande da população que não aceita o grafite como arte. 

Porém, segundo (Proença (2010) pag. 38-39), o grafite pode apresentar, por meio de 

imagens, a realidade em que vive-pessoas, animais, objetos e elementos da natureza, 

etc. 

Esta é uma pesquisa com referenciais teóricos que permeiam reflexões sobre a 

arte de grafitar espaços públicos e a sua aproximação com a arte da Antiguidade 

como, por exemplo, a arte rupestre. Também, as semelhanças e diferenças de grafite 

e pichação. 

O interesse sobre esse assunto surgiu a partir da constatação da dificuldade de 

muitas pessoas não conhecerem o grafite confundindo-o com pichação. Isso significa 

que muitas pessoas mostram não ter o conhecimento da história do grafite. Talvez por 

falta de informação e de que o grafite é muito pouco divulgado nos conteúdos 

escolares, como também conhecido por ser uma arte manifestada na arte 

contemporânea como se fosse vandalismo. 

Depois de o objetivo geral ser apresentado, debatido e entendido, uma 

proposta artística será oportunizada para que o grupo se manifeste grafitando um 

tema escolhido por eles mesmos em algum espaço da escola Municipal Cândida 

Bertotto onde os mesmos deverão: apresentar a arte do grafite como uma 

manifestação artística contemporânea e explicar sua existência desde a Antiguidade 

como uma das primeiras expressões artísticas desenhadas e pintadas deixadas nas 

paredes das cavernas rupestres, e das paredes e muros das cidades da Antiguidade 

como Pompéia, fazer a ligação articulada entre esses três focos, esclarecer as 
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diferenças e semelhanças com a pichação; conhecer a produção do grafite na arte 

contemporânea promovendo a aproximação com a arte rupestre; Desenvolver uma 

proposta artística que vise esclarecer a diferença entre grafite e pichação. Promover 

uma oficina que articule a pichação e o grafite em uma proposta artística.  
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CAPITULO II 

 

2.1 PICHAÇÃO 

 

A pichação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é considerada 

arte pública como o grafite, mas sim uma atitude de vandalismo. Observa-se que até 

o fim da década de 60 praticamente a maioria das intervenções urbanas eram 

conhecidas como pichações e possuíam um conteúdo essencialmente politico contra 

a ditadura militar da época. Embora até os dias de hoje, os limites que separam o 

grafite da pichação não sejam nítidos, é a partir do fim dos anos 70 e inicio dos anos 

80 que o grafite passa a se estabelecer como um estilo diferenciado da pichação, em 

razão da influência do grafite nova-iorquino apresentado por pioneiros do grafite 

como, por exemplo, Alex Vallauri. 

 A pichação, a poluição visual passou por muito tempo a ser vinculada com o 

grafite. Até o ano de 1998, o grafite e a pichação eram punidos como crime de dano 

(art.163, CP).  A prática de pichar pode levar uma pessoa para a cadeia durante muito 

tempo. A partir de 1998 a Lei 9605/98 e modificada e passa a criminalizar 

indistintamente as ações de grafitar, pichar e conspurcar (sujar, manchar). A imagem 

da poluição visual urbana é um dos fatores essenciais para a dicotomização entre o 

grafite e pichação principalmente nas duas ultimas décadas em que o grafite passa a 

ser reconhecido mundialmente como arte e consequentemente modificado.   

A mais recente Lei contra a ação dos pichadores é a Lei dos crimes ambientais 

número 9605/98 no artigo 65. As pessoas que tem o costume de pichar disputam com 

outros pichadores para saber quem picha mais alto em edifícios, praças como 

também monumentos, escolas entre outros. Uma solução para evitar a pichação é 

transformar esses espaços públicos em telas de arte. Outra solução ainda melhor, é 

oportunizar os pichadores para conhecer a arte dando espaço de mudar para o 

grafite. O grafite está tão presente e divulgado que o rei da Escócia convidou 

grafiteiros brasileiros entre eles os Gêmeos Gustavo e otávio para grafitar o castelo 

de Kelburn. No início ficou estranho por nunca terem visto uma arte tão bonita. 

A pichação não pode ser tratada como simples caso, pois situa dentro de 

outros contextos da cidade. Geralmente nem todas as pessoas que praticam o ato de 

pichar são membros de gangues. Diferentemente do grafite, cuja preocupação é a 
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ordem estética, o piche tem como objetivo a demarcação de territórios entre grupos. 

No geral consiste em fazer algo que para eles é uma arte e para a sociedade é um 

ato de vandalismo. 

Na antiguidade já se encontrava elementos de pichação como escritos nos 

muros da cidade de Pompéia. A Idade Média, padres pichavam muros de conventos 

rivais no intuito de expor sua ideologia, criticar doutrinas contrárias às suas ou mesmo 

difamar governantes.  Com a população do aerossol, após a segunda guerra mundial, 

a pichação ganhou mais agilidade e mobilidade. Na revolta estudantil de 1968, em 

Paris, o spray foi usado como forma de protesto contra as instituições universitárias e 

manifestação pela liberdade de expressão. 

Construído na década de 1960 o muro de Berlim ostentou por vários anos um 

lado ambiental limpo de pintura intacta, controlado pelo regime socialista da União 

Soviética, enquanto seu lado ocidental, encabeçado pela democracia capitalista dos 

Estados Unidos, foi tomado por pichações e grafites de protesto contra o muro. Até 

sua derrubada em 9 de novembro de 1989, os dois lados do muro representavam a 

discrepância entre a ditadura linha-dura soviética e a própria liberdade de expressão 

garantida na democracia de Berlim Ocidental.  

No final de 1969 e inicio da década de 1970, as ruas de Los Angeles foram 

tomadas por pichações que demarcaram a disputa territorial pelo tráfico de drogas 

entre duas violentas gangues rivais: Bloods , representada pela cor vermelha, e Crips, 

representada pela cor azul. A disputa tomou proporções nacionais, e hoje a pichação 

é a rivalidade entre as duas gangues ainda persistem em várias cidades 

estadunidenses.  Em São Paulo existe a pichação paulista conhecida como Tag Reto. 

Tag é um termo que deriva da denominação utilizada pelos grafiteiros e tem origem 

em Nova Iorque, e quer dizer assinatura. O tag reto foi difundido pelos pichadores de 

São Paulo e é mais que uma assinatura, já se tornou um estilo de letra.  

Surgiu como elementos diferenciados dos grupos de pichadores que foram 

buscando desenhos próprios para as letras, retos. Alongadas e pontiagudas, que 

procuram ocupar o maior espaço possível no suporte. O surgimento deste estilo de 

letras típicas de São Paulo é único no mundo todo. 
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2.2 GRAFITE 

 

Grafite é uma forma de manifestação artística que se da em espaços públicos 

através de inscrições feitas em paredes e muros. Acredita-se que o hábito de deixar 

escrito nos ambientes tenha surgido na Pré-História como forma de comunicação e 

com os grandes exercícios e a politica imperialista romana. Os povos da Antiguidade 

registravam fatos que são considerados fascinantes, como é o caso dos registros em 

túmulos de faraós egípcios em que imagens e textos contam histórias por meio das 

composições elaboradas e ricas em forma de grandes murais. 

Essa forma de comunicação foi também utilizada por povos do Oriente, como 

China e Índia. Em Roma, os primeiros cristãos gravavam sinais religiosos nas 

catacumbas onde se reuniam em segredo. A gravura em rochas, vem datada do 

Período Paleolítico Superior constituindo o mais antigo registro de atividade humana 

de gravação existente no mundo. As técnicas de gravação usadas eram a picotagem 

e a abrasão.   

Os traços são largos e finos e múltiplos. O homem paleolítico gravava figuras 

animalistas, humana e abstrata.  Percebe-se que essa história de grafitar não é 

exclusiva nem invenção das sociedades atuais. Alias a pichação também já existia. 

As paredes das sociedades da Antiguidade eram tão ou mais pichadas quanto às de 

hoje. A julgar pelas paredes de Pompéia, cidade vítima pela erupção do vulcão 

Vesúvio em 24 de agosto de 79 D.C., e por isso preservada, predominavam 

xingamentos, cartazes eleitorais, anúncios, poesias, praticamente tudo se escreve 

nas paredes. 

A maioria das pesquisas mostram as diferenças e semelhanças do ato de 

grafitar e de pichar patrimônio público. Mas poucas pesquisas oportunizam a história 

de onde realmente começaram os primeiros grafites e pichações. O que percebemos 

com isso, é um número grande da população que não aceita o grafite como arte. 

Porém, segundo (SANT’ANA, 2010 pág. 38-39). 

  

 
 “Grafite é o nome dado ás inscrições em paredes, desde aquelas feitas em 
cavernas, passando pela arte egípcia, Romana com participação também em 
outros períodos artísticos em que a pintura em paredes se faz presente até os 
dias de hoje”.  
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Antes da invenção da escrita, os homens das cavernas do período paleolítico 

se comunicavam usando um código de linguagem através de desenhos nas paredes. 

Esses desenhos eram feitos com carvão e pintados com tintas naturais como o 

sangue e a gordura do animal morto. Representavam o seu cotidiano como a caça, a 

pesca evoluindo para a representação da plantação, formas abstratas, figuras 

animalistas e o corpo em movimento. Eles desenhavam animais como bisões 

cravados de estacas pontiagudas porque acreditavam que ali nas paredes das 

cavernas ficaria eternizado o animal para que no dia seguinte a caça fosse segura.  

Em algumas paredes rupestres se encontram gravuras feitas com pedra 

lascada e com a ponta bem fina na qual ficaram talhados sulcos gravados formando a 

imagem gravada na incisão da própria rocha. Outra técnica de grafitar deixada por 

eles nas rochas foi “As mãos em negativo”, que não deixa de ser um grafite em que 

são feitos nos dias de hoje com stencyl (molde vasado) e grafitado com spray em 

algum suporte. 

  Os arqueólogos e seus estudos concluem que essas mãos em negativo foram 

uma forma que os homens das cavernas encontraram para registrar sua passagem 

por aquele local. É chamado de mãos em negativo por dar a impressão do filme de 

uma máquina fotográfica na qual o negativo se revela. Essas mãos foram grafitadas 

nas rochas com o uso de tintas naturais como pigmentos de plantas, ossos triturados 

de animais, gordura e sangue de animais. 

 
Figura 1 mãos em negativo 

 

São poucas as pessoas que sabem que na arte rupestre já se grafitava em 

paredes. É claro que o material utilizado naquele período não eram latas de spray. 

Alguns grafiteiros que ainda não estão preparados artisticamente desconhecem a 
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história do grafite considerando que o grafite só faz parte da arte contemporânea. Foi 

na arte contemporânea que ele foi manifestado, mas sua origem vem desde a arte 

rupestre.  

A antiguidade trás também o grafite na arte egípcia onde os túmulos dos faraós 

estão artisticamente decorados com grafites em murais contando histórias e 

homenageando o faraó morto. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e que o 

faraó ressuscitaria, voltaria para a vida terrena e por isso todos os trabalhos artísticos 

eram voltados para o faraó por ele ser considerado um Deus. 

 

Figura 2 túmulo de faraó 

 

Essa forma de comunicação também foi utilizada pelos povos do Oriente como 

a China e a Índia e também em Roma, os cristãos gravavam sinais religiosos nas 

catacumbas. Como cita em seu livro, (GITAHY, Celso. O que é grafite. São Paulo: 

Brasiliense, 1999,*p.20). “As paredes das cidades da Antiguidade eram tão ou mais 

pichadas quanto às de hoje”. Isso mostra que a pichação também existe desde 

tempos antigos como na cidade de Pompéia, onde a erupção do furacão Vesúvio 

destruiu quase que por completo tudo o que lá existia, mas que se preservaram nas 

paredes as pichações como predominando xingamentos, cartazes eleitorais, poesias, 

anúncios e principalmente pornografias pichadas sem o menor respeito com as 

crianças e mulheres.  

O grafite se manifestava através de desenhos nas paredes de ato sexual e 

homossexualidade. Percebemos tudo isso acontecendo agora na contemporaneidade 

em espaços públicos e em monumentos históricos, dentro e fora de escolas. Esse ato 

de pichar parece estar impregnado desde os tempos  antigos. Geralmente quando 
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sentamos em um banheiro público, logo vemos pichações feitas até mesmo por 

crianças. 

 

 
Figura 3cenas sexuais em Pompéia 

 
Figura 4 pichação em Pompéia 

 
 

Se observarmos pelos caminhos onde andamos em cidades 
como São Paulo, notamos a presença de tudo o que o autor 
coloca nas palavras acima citado. São pichações e grafites 
passando mensagens boas e ruis para a cidade. Principalmente 
em tempos de eleições, vemos cartazes, outdoor, colagens entre 
outros e quase tudo é pichado com xingamentos. (GITAHI, 1999. 
p.20).  

 

O grafite se expandiu na década do final dos anos 70 e inicio dos anos 80 

passando a se estabelecer como um estilo diferenciado da pichação, em razão da 

influencia do grafite nova- iorquino apresentados por pioneiros do grafite como Alex 

Vallauri do Brasil e Keith haring dos Estados Unidos. Alguns jovens de Nova Iorque 

começaram a deixar suas marcas nos muros das cidades em especial nos bairros 
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mais pobres de Nova Iorque, era comum a existência de gangues rivais que 

defendiam seus bairros através da pichação. Para que seus integrantes pudessem se 

comunicar, eles escreviam com letras ilegíveis e faziam desenhos quase 

incompreensíveis nos muros dos guetos.  

Faziam disso uma espécie de código secreto. Esse código evoluiu para a arte 

do grafite e se espalhou para o mundo. Os artistas também chamados de writers, 

(escritores), costumavam chamar a atenção para os problemas sociais que faziam 

parte da realidade em que eles viviam. Por isso na maioria das vezes os desenhos 

eram feitos em trens para que fossem vistos pelo maior número de pessoas possível. 

Com o tempo elas se transformaram em desenhos e foram adquirindo cada vez mais 

técnica.  

Acredita-se em duas teorias para definir a origem do grafite moderno e uma 

complementa a outra. A primeira é de que o grafite surgiu no hip-hop. O hip-hop é 

uma cultura artística que se iniciou na década de 1970 nas áreas centrais de 

comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova Iorque. Afrika 

Bambaataa, reconhecido como o criador oficial do movimento, estabeleceu quatro 

pilares essenciais na cultura hip-hop: o rap, o Djing, a breakidança e a escrita do 

grafite. Outros elementos também incluem a moda hip-hop e as gírias. 

Desde quando emergiu primeiramente no South Bronx (área sudoeste de Nova 

Iorque), a cultura hip-hop se espalhou por todo o mundo. No momento em que o hip-

hop surgiu, a base concentrava-se nos Disc jóckeys que criavam batidas rítmicas para 

pausas loop (pequenos trechos de músicas com ênfase em repetições). 

Posteriormente foi acompanhada pelo rap, identificado como um estilo musical de 

ritmo e poesia, com uma técnica vocal diferente para utilizar dos efeitos dos Djs. Junto 

com isso surgiram formas diferentes de danças improvisadas, como a breakdançe, o 

popping e o locking. 

 A relação entre o grafite e a cultura hip-hop surgiu quando novas formas de 

pintura foram sendo realizadas em áreas onde a prática dos três pilares do hip-hop 

era frequente, como uma forte sobreposição entre escritores de grafite e de quem 

praticava os outros elementos música e dança.  A outra é de que ele surgiu em Nova 

York se espalhando pelo mundo. A partir do Movimento Contracultural de maio de 

1968, quando os muros de Paris foram suportes para inscrições de caráter poético-

politico, a prática do grafite generalizou-se pelo mundo, em diferentes contextos, tipos 
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e estilos, que vão do simples rabiscos ou de tags (assinaturas) ad nauseam ( 

afirmação repetida insistentemente até causar náuseas), como uma espécie de 

demarcação de território, até grandes murais executados em espaços especialmente 

designados para tal, ganhando status de verdadeiras obras de arte.  

Os grafites podem também estar associados a diferentes movimentos e tribos 

urbanas (microgrupos), como o hip-hop, e a variados graus de transgressão. (GITAHI, 

Celso. O que é grafite. São Paulo; Brasiliense, 1999, p. 23-24-). 

Se observarmos pelos caminhos onde andamos em cidades como São Paulo, 
notamos a presença de tudo o que o autor coloca nas palavras acima citado. 
São pichações e grafites passando mensagens boas e ruis para a cidade. 
Principalmente em tempos de eleições, vemos cartazes, outdoor, colagens 
entre outros e quase tudo é pichado com xingamentos. (GITAHI, 1999. p.20).  

 

Em tempos de contemporaneidade, encontramos pelos caminhos da cidade, 

muros, paredes, calçadas, monumentos, objetos em geral grafitados ou pichados. O 

grafite trata-se de uma manifestação artística da sociedade atual, mas que já existia 

desde as primeiras expressões artísticas deixadas através de desenhos e gravações 

nas cavernas rupestres como também nas cidades da Antiguidade como, por 

exemplo, Pompéia que foi atingida pelo vulcão Vesúvio, mas que se mantem 

conservado alguns grafites e pichações.   

O homem deixou sua marca registrada desde as cavernas rupestres em que 

naquele período Paleolítico e Neolítico, esses registros eram usados antes da escrita 

como um código de linguagem para a comunicação, mas que se expandiu e 

acompanhou a evolução até as sociedades atuais se manifestando na arte 

contemporânea como arte. O homem rupestre nem sonhava que um dia seus 

desenhos se tornariam arte, até porque se tornou antes do grafite como arte rupestre 

e continua sendo estudada até os dias de hoje como arte rupestre, mas pouco 

observada nas ligações como semelhanças com o grafite contemporâneo.  

 A maioria da população considera o grafite um vandalismo por falta de 

informação sobre o que é grafite e o que é pichação. O grafite trabalha com imagens 

usando o desenho uma forma de comunicação mais comum às vezes acompanhado 

de frases ou palavras que parecem mais uma composição de formas geométricas do 

que algo para ser lido. As letras são entrelaçadas, sobrepostas, de formatos 

estranhos ou com várias cores, em três dimensões utilizando efeitos de luz e de 

sombra, diferenciadas misturadas com ou sem regras.  
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A figura pode ser feita a mão livre ou com a utilização de “máscara”, um molde 

feito de papelão vazado sobre o qual se aplica spray. Alguns artistas grafiteiros 

apropriam-se de obras de arte conhecidas e transformam as suas imagens, recriando-

as como é o caso de Claudio Donato, com seu Van Goghs Sprayssionistas e Ozéias 

Duarte que, preocupado com o fato de o acesso a museus e galerias ser limitado a 

poucos, criou releituras para o seu Museu de Rua. Vilhaça também trouxe a arte dos 

pintores consagrados para as ruas ao colocar o Fantasma, das histórias em 

quadrinhos, juntamente com as outras figuras do quadro Almoço na Relva, de Éduard 

Monet. 

 A pichação é expressa com letras, códigos e palavras onde se utiliza somente 

uma cor. O grafite expressa sentimentos, opiniões, críticas entre outros de uma 

maneira harmoniosa, respeitosa cujo alvo principal é levar essa arte através de 

imagens que dialoguem com a sociedade, com a cidade e mostrar sua arte para a 

população em céu aberto e não somente em museus e galerias. Já, a pichação é 

expressa com rebeldia de pessoas descontente com alguma situação como falta de 

moradia, educação, trabalho, segurança ou simplesmente manifestada por adeptos 

de gangues que marcam territórios. 

Normalmente os grafiteiros utilizam um espaço público com o uso da Lei que 

protege a estética urbana na Constituição Federal artigo 216. Artigo 3º, III, d, da Lei 

6.938/81, que define a Política Nacional do Meio Ambiente. O grafiteiro é uma pessoa 

preparada artisticamente para atuar com sua arte enquanto que os pichadores não 

têm nem um preparo artístico. Alguns pichadores como Juneca e Pessoinha deixaram 

de pichar a partir do momento em que se prepararam artisticamente e hoje fazem 

oficinas procurando entender e direcionar os hábitos de pichadores que ainda 

insistem em competir por espaços, driblar porteiros de edifícios, pichar monumentos, 

desafiar autoridades e aventurar-se pondo em risco sua própria vida quando as 

gangues desafiam o mais alto dos prédios para pichar.  

O grafite faz parte do 3º elemento dentro do hip-hop revelando artistas de 

grande talento tendo sua primeira exposição em Nova Iorque em 1975 até então 

exclusivo das ruas e logo foi levado pelo artista Keith Haring para as galerias e 

bienais. Conquistou definitivamente seu lugar me 1981 em um dos mais badalados 

espaços de arte de vanguarda (trabalho inovador) em Nova Iorque, o PS1. 
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CAPITULO III  

3 GRAFITEIROS 

 

3.1 KEITH HARING 

 

Keith Haring, um exemplo a ser citado. “Em 1985”, apresentou na Bienal de 

Paris seu corredor do grafite e, em 1986, foi convidado por um Museu de Berlim 

Ocidental a pintar 100 m do muro para o público mais amplo, e ele passou a 

comercializar seus trabalhos, abriu uma loja – pop-shop – no Soho, East Side, onde 

vendiam camisetas estampadas, pôsteres, buttons com mensagens educativas para a 

comunidade, como combate as drogas ou a favor do sexo seguro. 

No Brasil, Haring participou em 1983 da Bienal de São Paulo. “Fez diversos 

trabalhos de rua em companhia de Rui Amaral grafiteiro paulistano, monitor da Bienal 

naquele ano”. Keith Haring (1958-1990), artista plástico norte-americano. 

 

 

 

Um dos primeiros grafites de Haring foi o metrô de Nova York no final dos anos 

70 e tornou-se famoso convidado inclusive para participar de diversas exposições de 

arte. O artista pinta com tinta e pincel e nunca planeja os grafites ou murais. Em uma 

entrevista ele declarou que seus desenhos “saem da mente direto para as mãos”. 

Disse ainda “A arte vive através da imaginação das pessoas que a veem. Sem este 

contato não existe arte. Eu desempenho um papel de ‘produtor de imagens’ do século 

XX e tento entender a responsabilidade e as implicações dessa posição. É muito claro 
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para mim que arte não é uma atividade elitista destinada a poucos, mas para todo 

mundo. Este é o motivo pelo qual eu continuo trabalhando”. Hering.  

É percebida a insistência de grafiteiros grafitarem trens, por ser um ponto das 

cidades que chama muito a atenção da população. Os artistas grafiteiros famosos 

como Keith Hering, também fizeram o mesmo. Aqui no Brasil temos Os Gêmeos que 

também grafitaram muitos trens com o mesmo intuito de chamar a atenção. 

 

 
Keith Harig grafitando o metrô de Nova Iork (1985). 

 

3.2 JEAN-MICHEL BASQUIAT 

Em 1996, a XXIII Bienal de São Paulo apresentou as obras de Jean Michel 

Basquiat (1060-1988), que começou a carreira grafitando as ruas de Nova Iorque e, 

em pouco tempo tornou-se um artista muito conhecido. Basquiat, pintor afro-

americano teve uma carreira curta na arte. Seu período mais criativo foi entre 1982-

1985, que coincide com a amizade com Andy Warhol, época em que faz colagens 

escritas, que lembram o grafite do inicio e que remetem as suas raízes africanas. 
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Figura 5 Basquiat 

 
Figura 6 Basquiat 

 

3.3 ALEX VALLAURI 

 

Um dos mais importantes grafiteiros do Brasil montou uma instalação na XVIII 

Bienal (1985), chamada “Casa da rainha do frango assado”. A instalação consistia de 

vários ambientes de uma casa com os objetos grafitados: geladeira, fogão, pia. Sofá 

etc. Vallauri foi o pioneiro do grafite em São Paulo. Algumas de suas imagens foram 

retiradas de obras de artistas consagrados, como Seurat (1859-1891), outras eram 

personagens em histórias em quadrinhos ou criadas pelo próprio artista: telefone, 

televisões, piões etc. Estudou em Nova Iorque e durante esse período deixou sua 

marca registrada nas paredes da cidade. Assim, enquanto as imagens dos artistas 

norte-americanos estiveram no Brasil, as dos artistas brasileiros foram apresentadas 

em Nova Iorque. Essa é uma característica importante do grafite. Os desenhos feitos 
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com máscaras (espécie de molde) permitem a reprodução dessas imagens inúmeras 

vezes e em qualquer lugar. 

 

 

 

Figura 7 Rainha do frango assado 

 
Figura 8 Telefone 

 
Figura 9 Bota 

A presença das obras desses grafiteiros nas mais importantes exposições 

brasileiras demonstra como o grafite foi aceito como manifestação artística pelas 

instituições. O grafite brasileiro é divulgado em vários países por meio de projetos que 
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convidam os artistas a transformar espaços internos (Museus e Galerias) e externos 

(ruas, prédios, paredes) com seus trabalhos. 

 

3.4 GUSTAVO E OTÁVIO – OS GÊMEOS 

 

  Nos dias atuais, os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecida como “Os 

Gêmeos”, circulam por varias cidades do Brasil e do mundo imprimindo imagens em 

edifícios, trens, museus e galerias. Atualmente as aristas grafiteiros têm aceitado 

encomendas comercializando sua arte como é o caso do avião da seleção brasileira 

de 2014 que foi grafitado por eles.  

 

 

 

Figura 10 Os gêmeos 

RENATA SANT’ANNA, Saber e ensinar, Arte Contemporânea, p. 40-41-42-43. 
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CAPITULO IV 

 

4  GRAFITE NO BRASIL 

 

 No Brasil, o grafite foi iniciado no estado de São Paulo, também na década de 

50 e não parou por aí. Além de ganhar força, o movimento ganhou características 

próprias do povo brasileiro e hoje é reconhecido como um dos melhores grafites do 

mundo. 

Por ser uma manifestação artística, o grafite esta ligada a vários movimentos 

musicais como o hip-hop onde os desenhos expressam a realidade. Algo que gera 

muita polêmica é a mania que muitas pessoas têm de confundir o grafite com 

vandalismo e pichação. Vale lembrar que o grafite necessita da autorização do dono 

do muro ou do espaço, diferente da pichação que é feita sem qualquer legalidade e 

com a intenção de depredar. Há quem diga que a pichação e o grafite são a mesma 

coisa. Elas podem ter suas semelhanças como a de se apoiar no proibido, na 

surpresa e de se definirem como forma de intervenção e transgressão no espaço 

público.  

No entanto, existem algumas diferenças, pois, o grafite é mais figurativo e trás 

símbolos da cultura pop como desenhos animados, personagens em quadrinhos, 

frases de protestos, figuras do hip-hop e outros símbolos. É de rápida aplicação. 

Podem ser feitos com spray, rolinhos de tinta, latéx, pincéis e máscaras (molde 

vasado). A pichação, em geral, é mais rápida e não figurativa, resumindo-se a nomes 

e palavras de ordem aplicada com spray de uma só cor. Costuma ser mais agressivo, 

chegando a invadir espaços internos, como pátios escolares, banheiros públicos, 

estátuas, monumentos, topos mais altos de edifícios e outros lugares de difícil acesso, 

como uma demonstração de força das turmas. 

 Seus adeptos gostam de andar em grupos, que agem com violência quando 

outros pichadores invadem seu território. SILVA, Maria Cristina. Avisa Lá, Saõ Paulo, 

nº 13, jan. 2003. Voltando para o grafite que faz parte do movimento hip hop, existem 

algumas gírias ou expressões características do movimento como, por exemplo: Bite- 

que imita outro grafiteiro, Tag- é o nome que recebe a assinatura do grafiteiro que 

também pode ser chamado de-Writter. Crew- significa um conjunto de grafiteiros que 
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se reúnem para pintarem juntos. Toy- é o artista iniciante e Spot- é o lugar onde é 

feito o grafite. 

Do italiano graffiti, que significa em latim e italiano “escritas feitas com carvão”. 

Grafitti vem da palavra graphein que em grego significa escrever, sendo também o 

nome que se da ao material de carbono que compõe o lápis,de onde se conclui que 

graffiti tem tudo haver com escrever com carvão desde a Pré- História. 

Conforme o que diz o autor, o grafite do Brasil é considerado bem melhor que 

outros países. Destacam-se. Os Gêmeos, pois eles grafitam sua arte no mundo todo. 

Foram eles com a ajuda de outros grafiteiros que grafitaram o castelo de Kelbum na 

Escócia. Considera-se o grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou 

gravado sobre um suporte que não é normalmente previsto para essa finalidade por 

muito tempo, visto como um assunto irrelevante ou mera contraversão.  

Atualmente o grafite já é considerado como forma de expressão incluída no 

âmbito das artes visuais. Milhares de anos depois das marcas deixadas nas paredes 

da Pré-História, jovens estabeleceram essa forma de arte, mas dessa vez não com 

carvão e sim com spray, criando um novo diálogo de grafite muito mais colorido e rico 

tanto visualmente quanto no conteúdo de mensagens que eram e que são passadas 

até os dias de hoje. 

Grafite e pichação, apesar de utilizarem os mesmos suportes e materiais, não é 

a mesma coisa. Os elementos utilizados por essas formas de expressão também 

diferem. O grafite trabalha com imagens e a pichação com letras, símbolos ou 

palavras. Embora a pichação seja considerada ilegal, tem se difundido muito e são 

bastante utilizada como forma de demonstrar descontentamento com algumas 

situações, como falta de trabalho, moradia, segurança e educação. “Vários são os 

significados de pichação: ação ou efeito  de pichar; escrever em muros e paredes; 

aplicar piche em; sujar com piche; falar mal –de acordo com esse ultimo conceito, não 

há quem não tenha pichado uma vez na vida...” GITAHY.Celso. O que é grafite. São 

Paulo: Brasiliense, 1999.p.. 

O grafite entra como o 3º elemento no mundo do hip-hop revelando artistas de 

grande talento, o grafite tem a sua primeira grande exposição em Nova Iorque em 

1975, Até então exclusivo das ruas, foi levado pelo artista grafiteiro Keith Haring para 

as galerias e bienais. Conquista definitivamente seu lugar me 1981, em um dos mais 

badalados espaços de arte de vanguarda ( trabalho inovador) em Nova Iorque. 
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No mundo do grafite, o desenho é a forma de comunicação mais comum, às 

vezes acompanhado de frases ou de palavras que parecem mais uma composição de 

formas geométricas do que algo para ser lido. As letras são muito diferentes do nosso 

alfabeto convencional e possuem formas que exigem muita criatividade e experiência 

tanto para lê-las como para escrevê-las. Letras entrelaçadas, sobrepostas, de 

formatos estranhos ou com várias cores, em três dimensões utilizando efeitos de luz e 

de sombra, diferenciadas, misturadas com ou sem regras, são exemplos do mundo do 

grafite. 

 Esses estilos recebem nomes bastante conhecidos pelos grafiteiros: Wild 

Style, Trow. U, 3D e Free Style são alguns deles. Já as figuras podem ser feitas a 

mão livre ou utilizando a máscara um molde de papelão vazado sobre o qual se aplica 

spray. Existe também o pós-grafite no qual, o cenário caótico das cidades é composto 

também pelo uso de stickers ( adesivos), conhecido como street art ( arte de rua) ou 

pós – grafite. Artistas de rua de diferentes países produzem ilustrações em papéis 

adesivos (stickers), vinil e pôsteres gigantes, e colam as imagens pelos quatro cantos 

do mundo.  

Além de as colarem em sua cidade, enviam-nas pelo correio e acompanham 

sua exposição pela internet por meio de fotos. A ideia dos artistas coladores é fazer 

com que as pessoas olhem para sua cidade e vejam algo diferente de autdoors e 

anúncios. “ Eles disputam a atenção dos passantes com as propagandas e as 

milhares de mensagens de “compro”,” aluga-se”, “vende-se”, “vote”, etc. Caveiras, 

pombas, corações e outras imagens são coladas em muros, tapumes, postes, pontos 

de ônibus, no chão, em lixeiras e outros cantos em espaços públicos, e nem sempre 

são notadas por quem não conhece esse projeto. 

A arte do grafite e dos tickers é breve. Os artistas que usam a rua como 

suporte sabem que seu trabalho não vai durar ou permanecer para sempre naquele 

lugar. A chuva, o sol, o tempo e as camadas de tinta destroem as obras dos muros, 

arrancam as colagens dos postes. Mas logo outro trabalho substitui o que se foi e, 

assim, a paisagem se transforma rapidamente, acompanhando a velocidade das 

nossas vidas.Saber ensinar Arte Contemporânea. Renata Sant’Anna, pg. 45. 

O autor menciona que o grafite foi levado para uma grande exposição em 1975 

por Keith Haring e que até então o grafite já era conhecido nas ruas de Nova Iorque. 

Era conhecido sim por serem praticados por grafiteiros e ao mesmo tempo os 
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mesmos faziam pichações. Esses grafiteiros pichadores moravam nos guetos de 

Nova Iorque. Ali eles praticavam pichações, grafites, dança de rua e cantavam tudo 

voltado para o hip-hop. 

 

4.1 METRÓPOLES CULTURAS JUVENIS E SUAS FORMAS DE EXPRESSÃO 

 

A vida na metrópole contemporânea está cada vez mais agitada e colorida. Os 

muros, paredes e postes da cidade enchem nossos olhos com as mensagens gráficas 

dos grafites, pichações e stikers. Na concorrência com os anúncios publicitários e 

políticos, com as arquiteturas, organizações urbanísticas e as sinalizações de toda 

espécie, esse tipo de prática vai se expandindo pelas grandes cidades mundiais na 

medida em que as culturas juvenis vão se destacando na esfera cultural, social, 

econômica e politica. 

A metrópole do homem na multidão Edgar Allan Poe, já salientava, no século 

XIX, a aglomeração de pessoas nas ruas, a velocidade, o fluxo constante de 

informações; um labirinto de imagens que promovia a sensação de embriaguez. A 

sensibilidade do homem metropolitano alterava-se: o excesso de estímulos nervosos 

já mexia com a visualidade, a audição e o tato; a atitude blesé (indiferença) trazia o ar 

de diferença e reserva. A partir daí, não mais nos deixamos perder pelos seus 

labirintos, não olhamos a cidade. Apesar disso, a cidade pode ser lida; é espaço de 

leitura. 

 Para isso, é preciso retomar a sensibilidade visual, sonora e tátil do flâneur 

(uma pessoa que anda pela cidade a fim de experimentá-la). A um complexo sistema 

de práticas e um sofisticado universo imaginário inscrito nessas superfícies. A 

metrópole é espaço de escritura sobre o qual várias parcelas da sociedade vão 

deixando suas marcas. Os jovens são responsáveis por boa parte dessa escritura, já 

que seus nomadismos os colocam em fluxo constante. A sensibilidade e prazer 

estéticos característicos do Homo Sapiens encontram aí o solo fértil para o seu 

desenvolvimento. As marcas juvenis que cobrem a cidade trazem nas suas formas, as 

convergências de linguagem e a estatística da diversidade que as caracterizam. 

Essas escrituras juvenis são formadas de expressões resultantes de suas 

práticas cotidianas, a começar pela construção das identidades e dos pertencimentos 

grupais que resistem à homogeneização e indiferença da sociedade midiática. As 
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novas formas de sociabilidade encontram nessas práticas de intervenções coletivas 

as delimitações das apropriações territoriais e das atuações políticas; a intervenção 

gráfica nas ruas é também uma forma de luta e de debate ideológico; um formato 

atual de contracultura que privilegia a consciência, a expressão e a denúncia. 

Através das intervenções estes jovens refazem sua relação com a metrópole; 

transformam suas paredes, muros e postes em territórios apropriado, repleto de 

efetividades, relações e histórias. “Basta lermos,” 

OLIVEIRA, Rita Alves. Rua: A arte que ninguém vê. São Paulo: Sesc Santo Amaro, 

2005. 

 

4.2 A LEGISLAÇÃO E O GRAFITE 

 

Existe uma legislação que põe ordem em espaços públicos no que diz respeito 

ás poluições visuais. Está escrito na Legislação que “ A respeito penal a poluição 

visual se concentra na proteção contra a degradação de bens protegidos por leis ou 

atos administrativos, assim como a quaisquer bens particulares ou públicos mediante 

pichações, grafites ou qualquer outro meio. A estética urbana é um bem juridicamente 

protegido na Constituição Federal, artigo 216, pois integra o patrimônio cultural 

(conjunto urbano de valor paisagístico). Ela é citada como objeto de degradação 

ambiental no artigo 3º, III, d, da lei 6.938/81, que define a Política Nacional do Meio 

Ambiente”. SANT’ANNA, 2010. P, 47-48. 

Por muito tempo o grafite foi julgado pelos passantes como ato de vandalismo, 

danos e poluição visual para a sociedade como também muito confundido até os dias 

de hoje com as pichações talvez por falta de conhecimento e de um olhar mais 

artístico sobre as imagens grafitadas em espaços públicos. Na queda do Muro de 

Berlim foram percebidos os diversos grafites e as inúmeras pichações onde 

mensagens eram deixadas para os passantes no qual a Lei Ambiental passou a 

reconhecer o grafite como Arte Manifestada e a pichação como crime. Porém, o 

grafite mesmo reconhecido como Arte, precisa ser autorizado para que possa ser 

expresso em lugares públicos.  
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4.3 ANIMAÇÕES 3D (GRAFITE 3D) 

 

Ilusão do movimento.  Podemos dizer que a animação surgiu a milhões de 

anos, suas primeiras evidências estão nas cavernas com as pinturas rupestres, cerca 

de 35 mil anos atrás. No ano de 1600 a.C também encontramos evidencias nos 

templos egípcios com os hieróglifos presentes em colunas e nas paredes das 

pirâmides, algum tempo depois com a presença ascendência grega e romana 

encontramos evidencias em cerâmicas e esculturas, na qual elas provocam de 

maneira rústica sensação de movimento se as girássemos pelo seu centro, 

perceberíamos essa sensação.  

Em 1640, Athonasius Kirchers criou sua Magic lantern, ele utilizou de um 

método no qual consistia que ao desenhar cada figura separada em um pedaço de 

vidro, adaptando o instrumento a uma corda e aplicando a projeção da imagem em 

uma parede veríamos a ilusão de movimento na qual era a de um homem que abria e 

fechava sua boca dormindo e que um rato entrava em sua boca. Com a descoberta 

de Kichers, vários outros brinquedos foram gerados, em 1864, na França, Peter Mark 

Rogert criou o que poderíamos chamar de brinquedos ópticos, este brinquedo era 

chamado “traumatopio” seu mecanismo era simples com um disco ilustrado e dois 

pedaços de corda e ao girar a corda produziam uma imagem única. 

Vários brinquedos ópticos foram criados, os mais populares eram: o 

“Traumatopio”, (1864); o “Penakidocopio” (1832); o “Zoetrope” (1867), um cilindro 

girado por uma manivela dava a ilusão de movimento, outro bem conhecido foi o 

“Praxinoscopio” (1877), criado por Frenchman Emle Reynaud que influenciou a 

criação do projetor cinematográfico pelos irmãos Lumiére, em 1895. 

O Fliper book foi a técnica mais conhecida de ilusão de movimento, seu 

processo constitui em criar sucessivos desenhos em um bloco de papel, folheando-o 

rapidamente. Esta técnica tornou os desenhos animados populares durante anos. 

Como podemos notar, as técnicas citadas acima foram fundamentais para o 

desenvolvimento do conceito de animação 3 D. No final do século XIX a animação 

fascina o grande público com a criação da caixa de imagens por Thomas Edilsom e o 

projetor dos irmãos Lumière. Com isto, percebemos os grafites 3D no qual muitos 

artistas tem a grande habilidade de pintá-los nas dimensões provocando admiração 

dos espectadores que por ali passam. Os grafites 3D, são desenhos concebidos a 



37 

 

partir de ideias visuais de profundidade, sem contornos e exige domínio técnico do 

grafiteiro na combinação de cores e formas.  Um exemplo de grafite 3D é o dos 

artistas Kurt Wener, Eduado Relero, Tracy Lee Stum, Edgar Muller, Erike Grohe entre 

tantos outros em que criam uma arte pública tão incrível que é impossível passar 

despercebida. RANDAZZO, 2011, P. 24 – 25. 
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CAPITULO V 

 

5 GRAFITEIROS MODERNOS 

 

5.1 KERT WAGNNER E EDGAR MULLER 

 

 

 

 Kurt Wagnner tem a capacidade de transformar classicismo renascentista em 

arte pública 3D. Kurt destina-se em reinventar uma nova era para o classicismo, 

trazendo o seu talento para as ruas. Teve seu trabalho caracterizado, em uma longa 

lista de artigos, recursos de televisão, anúncios e documentos. 

 

 

Figura 12 Anamorficahttp://www.ajudajaja.com/os-10-mais-supreendentes-artistas-de/ 

F����� 11 Kurt 
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Edgar Muller e Manfred Stader são dois alemães que formam uma equipe de 

pintores de rua. Muito de seus trabalhos é de estilo 3D anamórfica, mas são muitas as 

criações tradicionais do grafite de rua. 

 

5.2 ERIKE GROHE 

 

Figura 13 Erike Grohe 

 

Erik Grohe foi um designer gráfico e ilustrador profissional durante décadas 

antes de começar a trabalhar com grafites em murais. Os murais de Erik parecem que 

as tintas vão saltar da superfície que ele pinta. Seus trabalhos refletem em um tema 

patriota americano, e suas representações de cenas como jogos de futebol e vilas 

pitorescas transformam paredes em branco em uma obra de arte. 

 

5.3 EDUARD RELEVO 

 

Figura 14 Eduard Relevo 
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Eduard Relevo é um artista grafiteiro que trabalha principalmente na Espanha. 

Seu estilo fantástico e ilustrativo retrata o cotidiano, na verdade, cada um de seus 

desenhos feitos de giz parece ter uma história por trás de cada um deles. 

 

5.4 TRACY LEE STUM 

 
Figura 15 Tracy Lee Stum 

Stum é por muitos considerados como um dos melhores pintores grafiteiros da 

atualidade. Ela tem viajado o mundo para ser uma artista caracterizada, já esteve em 

muitos festivais e eventos, e que ela detêm atualmente o recorde mundial do Guinnes 

Book como a maior pintora individual do mundo. 

 

WILDSTYLE: Tem o formato de letras distorcidas, em forma de setas, que 

quase cobrem o desenho. 

 

 
Figura 16 WildStyle 
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5.5 BOMBER: são letras gordas e que parecem vivas geralmente feitas com duas ou 

três cores. 

LETRAS GRAFITADAS: incorporação das técnicas do grafite à pichação. As 

letras grafitadas representam a assinatura do grupo. 

 
Figura 17 Bomber 

 

Figura 18 Bomber 

Grafite artístico ou livre figuração: nesse estilo vale tudo: caricaturas, 

personagens de revistas em quadrinhos, figurações realistas e também elementos 

abstratos. Grafites com máscaras e spray: facilita a rápida execução e disseminação 

de uma marca individual ou de grupo. 
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Figura 19 Caricaturas 

 
Figura 20 Personagens de revistas 
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CAPITULO VI 

 

6 GRAFITE COMO PROJETO SOCIAL 

 

Atualmente os artistas, não famosos do grafite são convidados a participarem 

de projetos que visam embelezar as cidades. Com isso, espera-se que as pessoas 

interessadas nessa atividade possam continuar expressando sua arte, mas sem 

causar prejuízos ao planejamento urbano. 

A Universidade de São Paulo, a (USP) organiza as cooperativas brasileiras de 

grafiteiros, muitos deles ex- pichadores como é o caso de Juneca e Pessoinha que 

eram pichadores e hoje são grafiteiros que desenvolvem oficinas procurando entender 

e direcionar os hábitos de pichadores que ainda insistem em competir por espaços, 

driblar porteiros em edifícios, macular monumentos, desafiar autoridades e aventurar-

se pondo em risco sua própria vida.  

O objetivo desses Projetos é de profissionalizar esses artistas. Todos são 

orientados por professores de arte plástica e designers para fazerem seus trabalhos 

em painéis e em muros especialmente destinados para exibição de seus trabalhos. 

Os deputados de São Paulo se prepararam para votar um projeto social que 

possibilite a criação de oportunidades de trabalho, renda, emprego e expressão 

artística para os jovens de classes menos favorecidas. Esse projeto já foi aplicado no 

Mato Grosso por meio do Projeto de Lei nº 574 para unir ao mesmo tempo por meio 

do grafite arte pública, educação, resgate a cidadania e recuperação urbana com 

grande sucesso.  

Esse Projeto valoriza intervenções, comunicação visual, decoração de 

interiores e fachadas, criação de logotipos e ilustração digital. A ideia envolve ainda a 

criação de subprodutos como camisetas, copos, jogos, quadros estilizados, pôsteres, 

explica o autor do Projeto o Deputado Wagner Ramos. Esse Projeto permite a 

utilização de viadutos, paredes e muros públicos de propriedade do Estado, para 

desenvolvimento e aplicação da arte em grafite, a partir do Projeto Grafitarte. Wagner 

diz que a USP foi responsável pela primeira cooperativa brasileira de grafiteiros com o 

objetivo de profissionalizar esses artistas.  

Uma das preocupações de Wagner é a de que os artistas grafiteiros não 

deverão fazer qualquer alusão à violência, ao uso das drogas, ao preconceito ou a 
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qualquer outra forma de linguagem visual ou escrita que afete a dignidade humana. 

Esse projeto também visa grafitar os muros das escolas públicas, desenvolvendo 

junto com elas e privilegiando temas pertinentes à comunidade escolar e ao interesse 

dos jovens aprendizes. 

São Paulo se destaca no circulo internacional como polo nas economias 

criativas no Brasil, grande parte dessa visibilidade se deve ao grafite que combina 

perfeitamente com a urbanidade paulista. Boa parte das quase 100mil ruas e 

avenidas da cidade foi transformada pelos grafiteiros em verdadeiras galerias de arte 

em céu aberto, que merecem compor um roteiro turístico para o segmento. Vale a 

pena percorrer a cidade e conhecer os artistas pelo diferenciado estilos, traços e 

desenhos que colaboram o dia a dia da metrópole.   

Aqui estão postadas algumas imagens das obras de alguns desses artistas 

grafiteiros formados nesses projetos em São Paulo. Eduardo Kobra é seguidor de 

Juneca e Pessoinha.  

 

6.1 ALGUMAS OBRAS DE EDUARDO KOBRA 

 

 

Figura 21 Niemayer 

Essa obra é uma homenagem que Eduardo Kobra faz ao arquiteto Oscar 

Niemayer após sua morte. SP 
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Figura 22 Grafite sem autorização 

Esse grafite foi produzido por Eduardo Kobra antes de passar pelo projeto. SP 

 

 
Figura 23 Mário Lago, o ator/compositor imortalizado pela "Amelia" que virou nome de prêmio dos icones da tv. 

Kobra homenageia Mário Lago. SP 

 

 
Figura 24 O trem das 11 

Homenagem ao centenário de Adorinam Barbosa. Kobra. 



46 

 

 

Figura 25 Xingu vai para a cidade grande 

 

Polemica no Pará. Kobra. 

 

Figura 26 Evolução humana 

 

Figura 27 grafite 3D Praça do Patriarca SP 
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Figura 28 Contra as touradas 

Vergonha espanhola – Kobra. 

 

6.2 QUEM É JUNECA? 

 

Juneca diz – “A primeira coisa que se aprende na escola é a escrever seu 

nome. Todo mundo se sente à vontade para escrever o próprio nome e aprende a 

gostar disso. Aí quando você cresce e se vê um jovem de periferia, a luta para 

escrever seu nome em algum lugar se potencializa pela falta de oportunidade”.  

E o grafite foi à oportunidade que Juneca viu para escrever seu nome, 

eternizado então por um spray. Seu nome Oswaldo Campos Junior (1972), hoje 

artista plástico formado no começo da década de 80, encontra seu momento de 

transformação ao deixar a pichação.  

Quando parou de pichar, ainda na década de 80, Juneca passou a fazer 

releituras de personagens de histórias em quadrinhos, como Batmam. Na amostra do 

n.a.u. (Núcleo de arte urbana), Juneca resgata uma das suas séries mais famosas, 

com retratos de rappers como 2PAC de personalidades como Marilyn Monroe. São 

oito telas dispostas no segundo andar do bar-contêiner- SP. (um bar itinerante feito 

dentro de dois contêineres marítimos em SP).  
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6.3 ALGUMAS OBRAS DE JUNECA 

 

 
Figura 29 Releitura de obras - bar contêiner 

 

  

Figura 30 Releituras 
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Figura 31 Grafite de Juneca em frente a casa de detenção SP 

 

Figura 32 Aero- porto de Congonhas- Zona sul de SP 

 
Figura 33 Juneca e Pessoinha 
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Pessoinha é um dos seguidores de Juneca desde as pichações.  

O Rio de Janeiro também investe em trabalhos como este. A prefeitura da 

cidade já formou uma turma de grafiteiros, com direito a certificado. Entre os 

diplomados estão moradores de áreas carentes. O Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran) lançou em Brasília o projeto Grafitran. O objetivo é incentivar 

grafiteiros de oito grandes cidades brasileiras a divulgar mensagens favoráveis à 

humanização do trânsito, através de painéis espalhados por locais públicos, próximos 

às rodovias e ruas movimentadas. 

 (RANDAZZO), p.30-31-32. 
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CAPITULO VII 

 

7. METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi construída através de uma investigação em livros das 

bibliotecas acadêmicas e escolares, como também de artigos de revistas, alguns 

sites, vídeos e imagens da internet.  Trata-se de uma aplicação do problema da 

pesquisa que foi realizada no campo de estágio. A pesquisa foi aplicada após uma 

observação do local com coleta de informações que teve como objetivo fornecer 

informações para a construção das pesquisas.  

A aplicação da pesquisa se deu na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Cândida Bertotto Zucatti, situada no km30 no município de Macieira SC. Foi realizada 

em forma de oficinas sendo ela com professores e funcionários da escola na faixa 

etária de 22 a 50 anos de idade. O interesse sobre esse assunto vem da constatação 

da dificuldade que muitas pessoas têm para compreender o que é grafite e o que é 

pichação como também despertar o interesse pelas pinturas rupestres deixadas nas 

cavernas e ao mesmo tempo perceberem as semelhanças com o grafite da sociedade 

atual.  

Muitas pesquisas mostram a história da arte rupestre, mas não fazem nem uma 

menção sobre as semelhanças com o grafite contemporâneo. 

. Estas pesquisas também falam muito que o grafite é uma manifestação 

artística que usa a imagem e que a pichação usa símbolos, letras e palavras 

geralmente agressivas, mas deixa muito a desejar quanto a sua história. Essa oficina 

oportunizou ao grupo a experimentação das tintas em spray pincel e rolinhos em que 

foi grafitado um tema correspondente a uma poética que explorou e manifestou a 

cultura do local.  

O presente estudo teve como foco desenvolver um trabalho baseado em 

pesquisa bibliográfica fundamentada em estudiosos e escritores da área do estudo da 

Arte, da História da Arte construindo pontes entre a arte da Antiguidade com a arte 

Contemporânea no qual o grafite faz parte e o cotidiano dos componentes do grupo 

possibilitando assim um melhor entendimento sobre a arte produzida e apresentada 

em um Museu a céu aberto como é o caso do grafite muito confundido com pichação 

até então.  
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A proposta iniciou-se com os professores e serventes da escola onde foram 

apresentados slides no data show com imagens das primeiras expressões artísticas 

deixadas nas cavernas como também comentado a necessidade que os homens 

dessa época tinham de se comunicar através daqueles desenhos e pinturas em que 

representavam o cotidiano como à caça, a pesca, a plantação entre outros. O que 

mais impressionou o grupo foram “As mãos em negativo” por se tratar segundo os 

pesquisadores, uma forma de registrar a passagem por aquele local.  

Na sequência, novamente muitas imagens das pinturas e pichações da 

Antiguidade como as paredes embelezadas e harmoniosas da pintura romana, dos 

túmulos dos faraós do Egito em que prevalecia pinturas e mensagens nas paredes ou 

murais totalmente voltado para o faraó morto e as paredes gregas cujo o motivo das 

pinturas era também a beleza. Também as pichações foram apresentadas como 

aquelas deixadas na cidade de Pompeia na qual prevalecia xingamentos, politica e 

ideologias como os muros rivais de conventos onde padres expressavam suas 

criticas, ideologias e descontentamentos.  

A partir daí, o grupo começou a perceber que as pinturas, rabiscos, mensagens 

e desenhos e até mesmo as pichações eram todos semelhantes quanto ao suporte 

usado que seria a pedra, a parede, ou seja, lugares não convenientes para essa 

procedência. Alguns comentaram que o normal seria uma obra de arte estar em uma 

moldura em um Museu porque foi assim que aprenderam na escola. Com essa 

indagação, percebe-se que foi bem escolhido o grupo presente por já terem passado 

pelo estudo fundamental, médio e superior como também alguns que só passaram 

pelo fundamental, mas que todos necessitavam de um conhecimento melhor sobre a 

arte das pinturas nas paredes em lugares fora de museus e galerias.  

Para a realização da oficina houve um aprofundamento na história do grafite 

nascido nos guetos nova-iorquino mais precisamente no Movimento Hip-Hop do 

Modernismo no final dos anos 70 onde expressa a cor, a forma e o movimento 

manifestado através das belíssimas imagens que convidam os passantes a observar, 

refletir e analisar. Para o alcance do exposto, se fez necessário apresentar alguns 

artistas como Keith Haring que foi um dos primeiros a grafitar a estação dos metrôs e 

lugares públicos em Nova Iorque como também levou o seu grafite colorido e bem 

contornado expressando muitas vezes o comportamento da sociedade da época para 

os Museus e Galerias e em Bienais inclusive aqui no Brasil.  
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Outro artista grafiteiro a ser apresentado foi Alex Vallauri o qual foi o pioneiro 

aqui no Brasil nos anos 70, grafitando também metrôs e lugares internos e externos 

com o uso de stencil. Um dos grafites famosos é a série “Rainha do frango assado”. 

O artista grafiteiro Basquiat também foi apresentado nos slides juntamente com 

o seu grafite mais rebelde onde a prática em grafitar muros e paredes com inscrições 

de teor poético ou politico, também com o uso expressivo da raça negra ganhou 

impulso no inicio dos anos 70 em Nova Iorque. Finalmente Os Gêmeos foram 

apresentados em slides com algumas de suas obras gigantescas na qual expressa 

muito o nordeste, as culturas brasileiras muitas vezes representadas com a cor 

amarela ocre.  

Ao desenvolver um debate sobre esses artistas norteadores dessa pesquisa e 

de algumas de suas obras identificou-se uma visão bem abrangente dos 

componentes do grupo em relação aos diferentes estilos de grafitar como também a 

desenvoltura do olhar artístico sobre as obras apresentadas. Percebe-se então que 

parte do objetivo foi alcançada, pois, ficou claro que o grupo entendeu o grafite como 

arte manifestada e a pichação como um ato criminoso de vândalos e pessoas não 

preparadas artisticamente.  

Graça Proença ressalta que o ser humano sempre procurou representar por 

meio de imagens a realidade em que vive. Pessoas, animais, objetos e elementos da 

natureza como também seres que imaginam, entretanto, é de real conhecimento que 

o grafite contemporâneo seja uma evolução da pichação que começou nos guetos da 

cidade de Nova Iorque transgredindo por meio de artistas como Keith Haring, 

americano e Alex Vallauri, brasileiro que começaram a grafitar trens no inicio dos 

anos 70 e começo dos anos 80 deixando mensagens para a população, através de 

desenhos expressivos e comunicativos.  

A partir daí, muitos pichadores começaram a grafitar deixando para trás as 

pichações até então confundida com grafite e poluição visual. Nos dias atuais o grafite 

ainda é confundido por muitos com a pichação, por talvez a falta de conhecimento. 

Existe uma Lei penal ambiental brasileira alterada em 2011, a criminologia cultural. O 

estado, através de uma espécie de censura criminalista e claramente articulado nos 

parâmetros do capitalismo tardio, não apenas descriminalizou como passou a definir 

como manifestação artística o grafite quando autorizado e de acordo com os valores 
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supremos da propriedade. Complementarmente, criminalizada a pichação e a define 

como ato e conspurcação. 

Tomando conhecimento disso foi proposto para que o grupo grafitasse um 

tema que já de imediato foi debatido entre eles e apresentado através de esboços 

feitos em papel oficio e escolhido os que melhor identificassem e expressasse a 

realidade cultural da escola e do local onde a mesma se encontra,  o grafite que pela 

primeira vez iriam realizar.  

Escolhido o tema, em seguida optaram por um estilo de grafite baseado nas 

obras de Keith Haring por se tratar de cores e contornos fortes ao mesmo tempo em 

que bonecos representariam os alunos da escola, professores e funcionários em 

movimento.  

O tema escolhido foi: “O aluno em primeiro lugar” onde cada integrante do 

grupo esboçou em uma folha de papel oficio seus bonecos em movimento, 

escolhendo em seguida o que chegasse mais próximo do objetivo. O grupo grafitou 

com sentimento e muita expressão buscando eternizar ali nas paredes suas 

passagens por aquele local como os homens das cavernas o fizeram com a sua 

passagem na Antiguidade. 

Foi utilizada tinta acrílica/parede, lápis 6B, pinceis e rolinhos.  

Foi alcançado o objetivo da pesquisa com a oficina realizada depois de 

trabalhado o olhar artístico dos integrantes do grupo no qual se percebeu um bom 

resultado logo nas primeiras expressões grafitadas e analisadas pelos passantes que 

paravam para refletir, cada um de sua maneira, mas todos captaram a mensagem ali 

deixada pelo grupo.  

 

7.1 PLANOS – OFICINA 

 

  A importância dessa pesquisa está em conhecer a arte de grafitar espaços 

públicos e perceber que esse grafite vem sendo usado como meio de comunicação e 

de expressão desde o Período Paleolítico da arte rupestre onde foram deixados 

desenhos e pinturas nas paredes das cavernas e as “mãos em negativo” nas pedras, 

como também diferenciar o grafite da pichação que ambas utilizam os mesmos 

suportes, que expressam opiniões, sentimentos, mas que são diferentes, pois, o 

grafite trabalha com imagens e a pichação letras, símbolos e palavras geralmente 
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agressivas.  O interesse sobre esse assunto surgiu a partir da constatação da 

dificuldade de muitas pessoas não conhecerem o grafite confundindo-o com pichação. 

O objetivo é o de apresentar as diferenças da pichação e do grafite, como 

também as suas semelhanças e suas ligações com a arte da Antiguidade desde as 

primeiras expressões artísticas deixadas nas cavernas rupestres. Busca-se com isso 

alguns objetivos específicos apresentados pelo grupo como conhecer os primeiros 

desenhos e pinturas nas cavernas rupestres e os Murais dos egípcios, dos gregos e 

dos romanos, também conhecer as pichações da Antiguidade e da 

contemporaneidade. Espera-se a compreensão do grupo quanto ao grafite 

contemporâneo manifestado como expressão artística, o interesse em conhecer 

alguns artistas grafiteiros e suas obras como Alex Vallauri, Keith Haring, Basquiat e  

Os gêmeos acredita-se que o grupo perceberá as ligações entre grafite 

contemporâneo com os desenhos e pinturas em paredes, muros, pedras da 

Antiguidade. O grupo deverá desenvolver um tema dentro de uma proposta artística 

para ser grafitado na escola que tem por local o Municipio de Macieira SC, no km 30 

que leva o nome de Cândida Bertotto Zucatti onde será aplicada essa pesquisa no 

período vespertino nas segundas e sextas feiras em que serão administradas sete 

aulas de trinta minutos cada. O publico alvo dessa oficina será de treze professores e 

três serventes da escola. 

Será apresentado através de data show imagens de desenhos das cavernas 

rupestres dando abertura para um diálogo sobre o que o grupo sabe sobre esses 

desenhos. Durante a conversa perguntas como: o que os homens das cavernas 

queriam? Enfeitar? Se comunicar? Se expressar? Depois de abordada as opiniões, 

serão explicadas que o homem rupestre usava os desenhos nas paredes das 

cavernas para se comunicar contar o seu cotidiano e expressar sua crença de 

imortalizar um animal na pedra para que no dia seguinte a caça fosse realizada com 

sucesso.  

Em seguida novas imagens serão mostradas sobre os desenhos, inscrições 

deixadas nos túmulos dos faraós do Egito e novamente um diálogo será estimulado 

para que o grupo chegue a observar o porquê daquelas imagens e escritas nos 

túmulos dos faraós e se isso tem aproximação com os desenhos rupestres.  

Perguntas serão feitas como: vocês observaram que as imagens e descrições 

foram feitas na pedra também? Na continuação será esclarecido que os egípcios 
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acreditavam mais na vida após a morte e que além de ouro, comida, balsamos entre 

outros, deixavam o túmulo do faraó decorado com aquelas imagens e descrições com 

fins sacros e cotidianos em que registravam a história da civilização usada pela elite 

como um símbolo de poder.   

Em seguida, serão mostradas imagens das paredes do Império Romano em 

que a beleza prevalecia grafitada nas paredes e tetos das casas, também com cenas 

do cotidiano, de famílias entre outros. Depois será feito novamente um diálogo 

abordando as ligações desses desenhos em paredes rupestres, egípcias e romana. 

Será oportunizada a percepção em que nesses três períodos o grafite se fez presente 

em semelhanças de suportes adquiridos para o trabalho artístico, mas com 

expressões diferentes. O rupestre como um meio de comunicação, o egípcio como 

maneira de agradar o faraó morto e registrar a história da civilização como símbolo de 

poder e a romana como demonstração da beleza.   

Na continuação das aulas, será mostrado através de imagens no data show as 

pichações da antiguidade como em Pompéia que eram pichados xingamentos, 

propagandas eleitorais, palavrões sobre sexo, ideologias, disputa de territórios, 

rivalidades entre conventos entre outros. Será apresentado as pichações da 

sociedade atual ao mesmo tempo em que comparações serão oportunizadas para 

que o grupo perceba que tanto as pichações da antiguidade como as atuais se trata 

do mesmo modo de expressar descontentamento por alguma coisa da sociedade.  

Depois da apresentação dos grafites da arte rupestre, da Antiguidade, e das 

pichações desses períodos, serão apresentados alguns artistas grafiteiros da 

contemporaneidade (Alex Vallauri, Keith Haring, Jean Basquiat e Os gêmeos), como 

também algumas de suas obras. 

Durante a apresentação dos artistas será feito leituras das imagens para que 

se possa oportunizar o grupo de perceber as diferentes técnicas de como cada artista 

expressa seu grafite. Vallauri foi um dos pioneiros do Brasil com o seu grafite como 

linguagem com o uso do stencil, Haring foi um dos pioneiros nos Estados Unidos com 

o seu grafite colorido e bem contornado como também mais urbano, Basquiat usa 

códigos em um grafite mais rebelde com traços marcantes expressando muito a 

pessoa negra.  

Os Gêmeos utilizam muito as cores amarelas, cores caipiras, nordestinas em 

grafites gigantescos, mas o que esses artistas tem em comum é o grafite apresentado 
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normalmente falando da sociedade da época. Durante a apresentação dos artistas e 

de suas obras, será comentada a poética utilizada por cada um deles.  Na sequencia 

será pensado entre o grupo em um tema poético para grafitar um espaço na escola.  
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CAPITULO VIII 

 

8 RELATÓRIO E ANÁLISE DA OFICINA 

 

Foi reunido um grupo composto de 16 pessoas entre eles 3 serventes e 13 

professores da Escola Municipal Cândida Bertotto Zucatti situada no km 30 do 

município de Macieira SC. Foram 6 encontros com a duração de 30 minutos cada e o 

7º e ultimo encontro teve a duração de 5 horas para a conclusão do grafite nas 

paredes da sala de reforço da escola. Os seis primeiros encontros foram bastante 

dialogados, com muito interesse por parte do grupo e muito participativo com muitas 

dúvidas e curiosidades da maioria do grupo.  

O maior objetivo desses encontros era o de apresentar ao grupo o grafite 

contemporâneo como também às ligações que o mesmo tenho com o grafite deixado 

nas paredes das cavernas rupestres, das tumbas dos faraós do Egito e das paredes 

do Império romano, como também mostrar a diferença entre o grafite e a pichação. 

Durante todas as aulas, foram mostradas muitas imagens dos grafites desde aqueles 

das cavernas rupestres até o grafite contemporâneo da sociedade atual.  

Foi percebido que a maioria do grupo não sabia diferenciar o grafite das 

pichações e isso fez com que várias imagens de pichações desde as da cidade de 

Pompéia fossem apresentadas e discutidas entre o grupo. Alguns integrantes do 

grupo se surpreenderam ao perceber que o grafite é arte e que as pichações são 

vandalismos. Foram sete encontros muito produtivos por haver muita participação e 

compreensão do grupo.  

Foram muitas dúvidas a serem perguntadas sobre a pichação, entre elas foi 

preciso contar a história do grafite nova-iorquino nascido nos guetos juntamente com 

o movimento hip-hop onde não somente o grafite faz parte, mas também a dança, a 

música e a poesia. Foram explicadas as vertentes do grafite como o grafite nova-

iorquino manifestado e expressivamente comunicativo e o grafite que contempla 

somente a beleza como é o caso do grafite nascido no Império romano.  

O grupo mostrou muito interesse quando foi apresentado através do data show 

alguns artistas e suas obras. Percebeu-se certa satisfação quando compreenderam o 

grafite como arte manifestada em Museu a céu aberto para que o espectador seja os 

passantes nas ruas e que ao mesmo tempo esse mesmo grafite dialoga com as 
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cidades. Os objetivos dessa oficina foram todos concluídos: o conhecer e fazer 

ligações do grafite contemporâneo com os grafites da Antiguidade, saber diferenciar o 

grafite das pichações, entender o grafite como arte e a pichação com vandalismo, 

rebeldia, descontentamento com alguma coisa e grafitar um espaço publico. 

 O grupo reunido entrou de acordo em um tema muito interessante para a 

escola. Baseado nas obras de Keith Haring, eles desenharam em folhas de papel 

ofício, depois grafitaram com tinta de parede e pinceis o tema “O aluno em primeiro 

lugar” no qual cada um expressou em seu grafite o sentimento para com o aluno. 

Deixaram grafitados através de imagens o que o aluno significa para ele. Chegou-se 

na conclusão da oficina com a clareza de que grafite é arte representada por pessoas 

preparadas artisticamente e que a pichação é somente rebeldia, vandalismo, disputa 

de território entre gangues.  

Logo abaixo, estão as fotos da realização da oficina. A foto 1 e 2 são exemplos 

de como o grupo fez seus desenhos antes de grafitar na parede, as fotos 1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10 e 11, são os grafites feitos pelo grupo.  

 

1 e 2- alguns esboços sobre os grafites. Depois de decidido o que grafitar, o 

grupo fez esboços para depois grafitar na parede. 
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3 – A professora de matemática grafitou dois bonecos representando os alunos e um 

boneco representando ela. Um coração com alguns símbolos da matemática. 

 

 

4 – A professora de inglês representa as boas vindas aos alunos. 

 

5 – A professora do reforço a representa no meio de dois alunos pensando junto com 

eles, pois normalmente o aluno que frequenta a sala de reforço é aquele que precisa 

de ajuda. 
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6 – A professora de Ciências representa a reprodução muito estudada em Ciências. 

 

 

7 – As professoras da Educação Infantil representam o coração acolhendo os alunos, 

pois esses alunos são os iniciantes de uma trajetória na qual se faz prevalecer o 

modo de falar que a primeira impressão é a que fica. 

 

 

8- A professora de Educação Física representa o corpo em movimento com a dança, 

exercícios, jogos e afeto. 
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9 – As professoras da Educação Infantil representam o coração acolhendo os alunos. 

 

10 – A diretora da escola representa um anjo equilibrando os alunos. 

 

 

11- A professora do reforço escolar representa a ajuda, o estímulo que todos os 

alunos necessitam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se, através desse trabalho que a comunicação visual é fundamental 

para a participação social, efetiva, pois é um dos meios de comunicação, expressão, 

informação e defende pontos de vista, partilha e constrói visão de mundo.  

Neste contexto é que entra a arte de grafitar paredes, muros ou locais 

geralmente não apropriados para isso, pois o grafite se faz visto em museus a céu 

aberto cujo espectador são os passantes.  

O objetivo dessa pesquisa era o de deixar claro através de oficina, para um 

grupo composto por 13 professores e 3 serventes entre vinte e dois anos a cinquenta 

de idade, da Escola Municipal Cândida Bertotto do Municipio de Macieira SC, o grafite 

como arte e a pichação como vandalismo, bem como a ligação de ambos com a 

Antiguidade desde as primeiras expressões artísticas deixadas nas paredes das 

cavernas rupestres. Para isso, realizou-se uma pesquisa a cerca das obras de alguns 

artistas grafiteiros que tiveram como temática o grafite manifestado na 

contemporaneidade: Keith Haring, Alex Vallauir, Jean Michel Basquiat e Os Gêmeos. 

Além disso, foi imprescindível o estudo de suas biografias e a relação com as obras 

para se contextualizar a realidade que se pretendia obter.   

Já no inicio da oficina, nas aulas teóricas, percebeu-se  a grande confusão que 

a maioria das pessoas do grupo quanto ao ato de grafitar e pichar. Para eles grafite e 

pichação era a mesma coisa, prevalecendo que tudo se resumia em “pichação”.  

Depois de varias imagens apresentadas através do data show e ao mesmo 

tempo as explicações sobre as diferenças e semelhanças entre grafite e pichação, 

bem como as ligações com as pinturas da Antiguidade como os primeiros rabiscos, 

desenhos e pinturas deixados nas paredes rupestres e as pichações deixadas na 

cidade de Pompéia no Império romano, chegou-se a um resultado compatível com o 

que se esperava visto que o grupo entendeu e ao mesmo tempo se surpreendeu com 

as ligações do passado em que compreenderam que a inteligência do homem 

percorreu a linha do tempo até a contemporaneidade quando o grafite foi considerado 

uma manifestação artística no qual na maioria das vezes usa o mesmo suporte da 

arte rupestre, “a pedra”. 
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Foi notório quando o grupo entendeu sobre o que é poética em um trabalho 

artístico, chegando a decisão de grafitar a sala de reforço da escola expressando uma 

proposta artística  voltada para cultura do local e  a historia da escola.  

Dos artistas e obras apresentadas ao grupo, o que mais chamou a atenção foi 

as obras do artista Keith Haring. O artista expresso seu grafite muitas vezes 

representado com desenhos de bonecos sem rosto, mas que expressam a sociedade 

atual da época em Nova Iorque em constantes movimentos e expressões corporais. 

Isso despertou no grupo um modo de expressar o constante movimento dos alunos. 

Cada um do grupo desenhou o seu boneco expressando sentimento e a realidade da 

cultura do local.  

O trabalho desenvolveu-se a partir da realidade cultural da localidade onde 

primeiramente foram esboçados em folhas de papel oficio e escolhido aqueles que 

melhor se prestava ao objetivo. Deixou-se, depois de analisado pelo grupo, uma  

forma nítida a realidade local, a mensagem que se quis passar. O grafite foi produzido 

individualmente e em dupla quando tratava-se da mesma expressão grafitada como 

por exemplo: as professoras da Educação Infantil que grafitaram um enorme coração 

acolhendo as crianças. Como o tema escolhido era o de grafitar “ O aluno em primeiro 

lugar”, o critério usado foi os bonecos coloridos das obras de Keith Haring que foi 

reconhecida pelo grupo que seria a mais apropriada para uma escola a qual estudam 

alunos desde a Educação Infantil e que para isso optou-se basear-se pelas obras do 

artista por ser coloridas e com contornos exageradamente fortes e expressivos. Na 

hora da concretização da obra o grupo permaneceu atento aos comentários do 

público transeunte, a fim de verificar a clareza na percepção. Isto porque, se a 

intenção da obra é trazer a atenção do observador para aquilo que se quer expressar 

é necessário que aos olhos de quem vê, sempre traga a mesma reflexão embora os 

sentimentos, posições e conclusões possam ser diferentes devido a diversidade do 

público o que enriquece sobre maneira as observações e debates entre eles.  

Sentir a valorização dos espectadores em forma de elogios, criticas e atenção 

que, por vezes interromperam o trabalho, foi gratificante. Toda essa apreciação fez 

com que o grupo se sentisse realizado, pois a obra desperta algo nos alunos e 

algumas pessoas que por ali passam.  
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Demonstrar através do grafite artísticos subsídios para que as pessoas 

analisem, reconheçam e utilizem a arte como um meio de comunicação e expressão 

que transformam ideias.  

Conclui-se que a presente pesquisa se manteve dentro dos objetivos ao propor 

possibilidades de reflexão através da experiência, pesquisa do contexto cultural do 

local e em especial através do grafite deixado na escola. 

 O grupo compreendeu a diferença de grafitar como arte e de pichar como ato 

de vandalismo como também as ligações por usarem os mesmos suportes para 

expressar, comunicar, dialogar desde as cavernas rupestres até a arte 

contemporânea onde o grafite faz parte como o terceiro elemento do Movimento do 

Modernismo, o Hip-Hop. O grupo percebeu através das atividades realizadas  que 

entenderam as vertentes do grafite nascido nas ruas de Nova Iorque o qual manifesta 

expressões ideológicas, opinião critica e o grafite nascido na Antiguidade que mostra 

a beleza, a harmonia, famílias e decorações da época. Percebeu-se também que o 

grupo entendeu o que é pichação em que o ato de rebeldia e descontentamento se 

faz presente expressado por pessoas despreparadas artisticamente e normalmente 

agressivas.  

O grupo optou em grafitar a sala de reforço da escola com a intenção de 

registrar suas passagens por aquele local como fizeram os homens das cavernas com 

seus desenhos, pinturas e suas mãos em negativo eternizadas nas pedras rupestres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICA 

 

HYPESCIENCE. Mitos Sobre o Egito. Disponível em: < http://hypescience.com/10-

mitos-sobre-o-egito-antigo/> acesso em 18 mai 2014 

 

AL.MT.GOV. Detalhes Parlamentar. Disponível  

em<.http://www.al.mt.gov.br/hot_deputados/detalhes.php?id=40396&cod_parlamentar

=21> acesso em 20 mai 2014 

 

POINTDAARTE.WEBNODE. Historia da Arte do Grafite Disponível 

em<http://pointdaarte.webnode.com.br/news/historia-da-arte-do-grafite/> acesso em 

20 mai 2014  

 

AJUDAJAJA. Os 10 Mais Surpreendentes. Disponível 

em<http://www.ajudajaja.com/os-10-mais-supreendentes-artistas-de/> acesso em 20 

mai 2014 

 

AJUDAJAJA. Os 10 Mais Surpreendentes. Disponível 

em<http://www.ajudajaja.com/os-10-mais-supreendentes-artistas-de/> acesso em 28 

mai 2014 

 

BONSPENSAMENTOS. Jean Michel Basquiat. Disponível 

em<http://bonspensamentos.com/jean-michel-basquiat/> acesso em 04 jun 2014 

 

AJUDAJAJA. Os 10 Mais Surpreendentes. Disponível 

em<http://www.ajudajaja.com/os-10-mais-supreendentes-artistas-de/> acesso em 13 

jun 2014 

 

KENNER. Dia Nacional Do Grafite. Disponível em<http://www.kenner.com.br/dia-

nacional-do-grafite/> acesso em 24 jul 2014 

 



67 

 

GOOGLE. Keith. Disponível em< https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1014&bih=622&q=keith> acesso em 24 

jul 2014 

 

AJUDAJAJA. Os 10 Mais Surpreendentes Artistas. Disponível 

em<http://www.ajudajaja.com/os-10-mais-supreendentes-artistas-de/> acesso em 25 

set  2014 

 

IDEAFIXA. Diálogos Pop Alex Vallauri E Warhol No Mam  Disponível 

em<http://www.ideafixa.com/dialogos-pop-alex-vallauri-e-warhol-no-mam/> acesso em 

25 set  2014 

 

AJUDAJAJA. Os 10 Mais Surpreendentes Artistas. Disponível 

em<http://www.ajudajaja.com/os-10-mais-supreendentes-artistas-de/> acesso em 13 

out 2014 

 

BONSPENSAMENTOS. Jean Michel Basquiat. Disponível 

em<http://bonspensamentos.com/jean-michel-basquiat/> acesso em 04 desb 2014 

 

HYPESCIENCE.  10 Mitos Sobre o Egito. Disponível em: < 

http://hypescience.com/10-mitos-sobre-o-egito-antigo/> acesso em 03 jane 2015 

 

SKYSCRAPERCITY Disponível em: < http://www.skyscrapercity.com/> acesso em 03 

jane 2015 

 

BOEINGARTE. Conteúdo Arte Rupestre Conceito. Disponível em:< 

http://boeingarte.blogspot.com.br/2012/04/conteudo-arte-rupestre-conceitos-e.html> 

acesso em 03 jane 2015 

 

SANT’ANA, Renata – SABER E ENSINAR ARTE CONTEMPORÂNEA: 1940 - 2001. 

 

 

PROENÇA, Graça – A HISTÓRIA DA ARTE 2000 - 2015. 



68 

 

 

GITAHI, Celso – O QUE É GRAFITE 1950- 2000. 

 

CHARLES SANDERS PEIRCE 

 

MILTON SANTOS 

 

YURI LOTMAN 

 

 

 


