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RESUMO: 
 
O presente trabalho final de graduação desenvolvido pelo curso de Comunicação Social – 
habilitação em jornalismo do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, busca criar uma 
linha do tempo sobre grafite, dividindo a pesquisa em duas etapas. A primeira compreendendo 
a evolução da arte parietal desde a pré-história até o nascimento do grafite. Na segunda parte 
da pesquisa, a linha do tempo foca o surgimento do grafite e a forma como a cultura se 
desenvolveu até chegar à cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.  
 
Palavras-Chave: Grafite; Arte; Comunicação; Expressão. 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
The present final work of graduation developed for the course of Social Communication - 
qualification in journalism of the University Center Franciscano - UNIFRA, searchs to create 
a line of the time on graphite. Dividing the research in two stages. The first one understanding 
the evolution of the parietal art since daily pay-history until the birth of the graphite. In the 
second part of the research the line of the time is facade in the sprouting of the graphite and 
the form as the culture developed until arriving the city of Saint Maria in the Rio Grande Do 
Sul. 
 
Keywords: Graphite; Art; Communication; Expression. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O grafite está hoje presente no cotidiano das grandes cidades. Mas como nasce essa 

cultura? Qual são seus objetivos e como ela se desenvolve ao longo dos anos? 

 A pesquisa busca acompanhar a evolução do grafite até os dias de hoje e descobrir as 

suas referências no passado, assim como as suas semelhanças com as obras de arte parietais 

que antecederam a sua história. Este trabalho consiste em evidenciar o grafite enquanto 

comunicação, por meio da expressão artística. 

A escolha da temática é em função da quantidade restrita de informações a respeito do 

assunto, assim como a formação concisa de uma história da cultura do grafite e, ao mesmo 

tempo, por sofrer muitas variações sobre seus objetivos. O interesse em estabelecer a relação 

com obras de artes está diretamente ligado à como essas imagens eram reproduzidas e suas 

semelhanças com a expressão atual do grafite criando, assim, mais informações sobre esta 

cultura. 

O desenvolvimento desta pesquisa se dá através de um estudo da evolução da arte até 

o nascimento do grafite, sua trajetória até chegar os dias de hoje, fechando o seu foco na 

cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. A evolução da arte é fundamental, 

pois muitas das técnicas aplicadas na elaboração de grafites, assim como o uso das tintas e a 

compreensão de sociedades, somente podem ser entendidas com o passar dos anos. Este 

processo é importante para que exista uma construção da cultura grafite como forma de 

comunicação na elaboração da presente pesquisa como trabalho final de graduação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender o grafite como uma forma de 

comunicação e buscar no passado as suas referências para isso. Para melhor entendermos, 

buscaremos o conceito de arte baseado em dois autores, além dos conceitos de comunicação e 

expressão. 

 

2.1 ARTE 

 

  Strickland (2004) define que a arte nasceu há cerca de 25 mil anos atrás quando o 

homem de Neanderthal evoluiu para o homem de Cro-Magnon. O desenvolvimento da 

inteligência trouxe a habilidade de produzir imagens esculpidas e pintadas. Este foi o primeiro 

passo, partindo de que a evolução da inteligência surge da necessidade de deixar algum 

registro para os seus semelhantes e futuramente para os seus filhos e gerações seguintes. Mas 

como procuramos estabelecer uma relação entre a história da arte para a existência do grafite, 

utilizaremos o conceito de Gombrich (1999) que diz: 

 
Nada existe realmente a que se possa dar o nome de Arte. Existem somente 
artistas. Outora, eram homens que apanhavam um punhado de terra colorida 
e com ela modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de uma 
caverna; hoje, alguns compram tintas e desenham cartazes pra tapumes; eles 
faziam e fazem muitas outras coisas. Não prejudica ninguém dar o nome de 
arte a todas essas atividades, desde que se conservem em mente que tal 
palavra pode significar coisas muito diversas em tempos e lugares diferentes, 
e que Arte com A maiúsculo não existe (GOMBRICH,1999,p.15). 

 

2.2 GRAFITE 

 

Podemos perceber o motivo da escolha pelo conceito de arte onde atualmente os 

grafites são feitos com tintas e muito frequentemente visualizado em tapumes nas grandes 

cidades. Por outro lado, Strickland (2004) expressa da seguinte maneira: “baseado na palavra 

italiana para rabisco, graffiti são palavras, desenhos e expressões ou garatujas rabiscados em 

muros e paredes”. 

Segundo Strickland (2004), o grafite, encontrado até nas tumbas do Egito, foi para o 

estúdio levado pelo pintor Cy Twombly, pelo francês Jean Dubuffet e o espanhol Antoni 

Tàpies. A arte do grafite, conhecida hoje em dia, é uma arte de rua em que grafiteiros armados 
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com latas de spray e pincel atômico se manifestavam na década de 70 e 80 cobrindo vagões 

inteiros do metrô de Nova York com palavras e desenhos derivados de desenhos animados.  

 

2.3 COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

 

O conceito de comunicação é utilizado para sabermos de que forma o grafite – ou a 

arte parietal – foi utilizada.  Há diversos autores e possibilidades para a definição de 

comunicação. Escolhemos alguns que são mais adequados à nossa proposta, a partir de 

Rabaça e Barbosa (1998). 

Sendo assim, temos: 

 
Estabelecimento de uma unidade social entre seres humanos, pelo uso de 
signos de linguagem. A compartilha de vários conjuntos comuns de regras, 
para várias atividades que visam um objetivo.(...) Toda a comunicação 
procede por meio de signos, com os quais um organismo afeta o 
comportamento do outro (ou de modo mais geral, o estado do outro).(...) 
Comunicação não é a resposta em si mesma, mas é essencialmente a relação 
que se estabelece com a transmissão do estímulo e a evocação da resposta 
(CHERRY,1971 apud RABAÇA e BARBOSA, 1998 p.151). 

 

Ainda: 

 
Comunicação significa ´estar em relação com`, representa a ação de pôr em 
comum, de compartilhar as nossas idéias, os nossos sentimentos, as nossas 
atitudes. Nesse sentido, identifica-se com o processo social básico: a 
interação. É uma troca de experiências socialmente significativas; é um 
esforço para a convergência de perspectivas, a reciprocidade de pontos de 
vista implica, dessa forma, certo grau de ação conjugada ou cooperação. 
Para tanto, toda a sociedade adota um conjunto de signos e regras que, por 
força das convenções tácitas e coletivamente aceitas, deixa de ser arbitrário. 
Daí que se optássemos por símbolos inteiramente novos e estranhos isso nos 
isolaria do resto da comunidade (MENEZES,1973 apud RABAÇA e 
BARBOSA, 1998 p.152). 

 

Contudo, ressalta Aurélio (2008) que expressão é: manifestação do pensamento, do 

sentimento pela palavra, fisionomia ou gesto. 
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3. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa tem como objetivo decifrar a história que rodeia a cultura do 

grafite e, assim, estabelecer a sua relação como forma de comunicação a partir de uma revisão 

bibliográfica e do estudo exploratório como maneira de elevar o conhecimento sobre 

determinado assunto. Seguiremos uma linha exploratória que acompanha a história do homem 

e o seu modo de pensar, assim como as manifestações da arte parietal até o surgimento do 

grafite propriamente dito, como conhecemos atualmente, enquanto se estabelece uma linha 

paralela seguindo a escala do mundo para o Brasil e do Brasil para o estado do Rio Grande do 

Sul.  

Assim, entendemos que: 

 
Levantar informações que ajudem a entendê-lo melhor, é recolher 
informações e conhecimentos prévios sobre o problema para o qual se 
procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar. È o 
meio de formação teórico, embasamento, criação de conhecimento 
necessário e básico para a realização de estudos monográficos 
(BECKER,1999 p.32). 

 

Ao estabelecer os parâmetros da pesquisa quanto à sua ordem evolutiva e localização, 

buscamos a análise exploratória de conteúdo e os principais conceitos relacionados ao objeto 

de estudo. 

Ao falarmos em forma de comunicação, durante toda a pesquisa, deixamos claro que o 

objetivo é responder e analisar as principais diferenças da utilização do grafite ao longo de 

toda sua evolução até a chegada dos dias de hoje e saber como essa arte foi usada, para quais 

fins e possibilidades, bem como saber se foram utilizadas com o objetivo de comunicar 

determinada mensagem. 
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4. LINHA DO TEMPO 
 

 Optamos por efetuar uma linha do tempo da história da arte destacando somente os 

períodos em que existem manifestações da arte parietal. Ou seja, todos os momentos em que a 

arte é manifestada utilizando a parede como tela ou suporte para a expressão artística em 

determinado período. 

 

4.1 PRÉ-HISTÓRIA 

 

Para Gombrich (1999), o começo da arte pode não ser conhecido, assim como 

ignoramos o início da linguagem. Se aceitarmos como arte o exercício de edificações, templos 

e casas, assim como pinturas e a realização de esculturas, podemos dizer que nenhum povo 

existe sem arte. Mas dificilmente existirá uma construção no mundo inteiro que não tenha 

sido erguida para uma finalidade específica. Àqueles que usam determinado lugar como 

moradia ou local de culto e entretenimento utilizam em primeiro lugar como padrões de 

utilidade. Esses padrões, se voltarmos no tempo, não são utilizados de forma diferente se 

falarmos de pintura e escultura e, quanto mais voltarmos no tempo, notamos que esses objetos 

não eram considerados meras obras de arte e sim tinham um finalidade definida.  

Gombrich (1999) destaca também que o mesmo acontece se sairmos da cidade e 

observarmos o que se passa entre camponeses, ou sairmos de países civilizados e observarmos 

povos que vivem de acordo com a maneira que viviam nossos ancestrais e, a esse tipo 

civilização, damos o nome de “primitivos”, não porque seu processo de pensar seja mais 

simples, mas por seus costumes e práticas estarem mais próximos do momento em que surgiu 

a humanidade.  

É importante ressaltar Gombrich (1999) para compreendermos melhor esse começo, 

pois precisamos descobrir e entender qual o grau de experiência essas imagens eram usadas e 

não como algo bonito para se contemplar. A representação de animais como ideia de poder 

pode ser contemplado atualmente, nas civilizações mais primitivas como as feitas por pajés e 

bruxos que tentavam utilizar a mágica para atingirem inimigos e usá-los como objetos de 

poder. Essas imagens têm tal significado que quando foram achadas na Espanha e ao sul da 

França, não acreditava-se que teriam sido feitas por homens da Era Glacial, mas com o tempo, 

os apetrechos rudimentares que foram achados nas proximidades, evidenciaram que as 

imagens tinham sido feitas por homens que caçavam e conheciam muito bem esses animais. 
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Já para Strickland (2004), os primeiros objetos artísticos não foram criados para 

adornar o corpo ou para decorar cavernas, mas com a tentativa de controlar ou aplacar as 

forças da natureza. Os símbolos de animais e pessoas tinham significação sobrenatural e 

poderes mágicos.  

Segundo Strickland (2004), o ser humano anda ereto há milhões de anos, mas somente 

quando os nossos ancestrais evoluíram – há cerca de 25 mil anos atrás passando do homem 

Neanderthal (que fazia somente instrumentos) para o Cro-Magnon (quando deu lugar ao 

impulso de fazer imagens) – é que foi inventada a arte. As primeiras imagens foram pintadas 

em cavernas e os arqueólogos acreditam que os caçadores criavam as imagens para garantir 

uma boa caçada, pois muitas das imagens aparecem entrelaçadas com flechas e furos nas 

cavernas, acreditando que lanças eram jogadas nos animais.  

Para Gombrich (1999), a caverna Lascaux que se encontra na França revela que as 

imagens produzidas nas cavernas não tinham a simples finalidade de decorar sendo num local 

tão inacessível e, muitas vezes, as imagens não obedeciam à uma ordem aparente, o que leva a 

pensar que as imagens faziam parte da crença do poder produzidos pela imagem, ou seja, 

esses caçadores acreditavam que se fizessem a figura de um veado ou mamute – e até 

atingissem ela na parede com sua lance – ele teria sucesso em sua caça. 

Contudo, ressalta Gombrich (1999) que tudo isso, é claro, não passa de conjectura – 

mas conjectura bem apoiada pelo uso da arte entre povos primitivos do nosso próprio tempo 

que ainda preservam seus antigos costumes. 

Para Gombrich (1999), os povos eram limitados ao emprego de ferramentas e ao uso 

de imagens rupestres para a aplicação com fins mágicos, assim como danças solenes e rituais, 

acreditando que isso dava poder sobre suas presas e também se relacionavam com a tribo de 

algum modo fabuloso.  

Gombrich (1999) diz que a arte, muitas vezes, não quer demonstrar a beleza, mas sim 

desempenhar um papel importante nesses rituais e, de certa forma, saber se ela realmente 

“funciona” ou pode realizar a mágica ou poder desejado, sempre levando em conta que o 

artista trabalha somente para pessoas da sua própria tribo, a qual pode saber o significado das 

cores e das formas de cada imagem representada. Para encontrar paralelos entre a arte 

primitiva e a de hoje, basta entendermos o significado e a finalidade de uma bandeira nacional 

onde não é qualquer pedaço de pano com um colorido que cada fabricante pode alterar 

conforme a sua opinião.  

Segundo Gombrich (1999), a arte primitiva funciona justamente com essas diretrizes 

pré-estabelecidas, mas permite ao artista margem bastante pra revelar sua índole. 
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4.2 EGITO 

 

Para Gombrich (1999), ao falar em Egito, a primeira coisa que vem a cabeça é que se 

trata de uma terra de pirâmides, e por mais remota e misteriosa que elas sejam, nos revelam 

muito da sua história. Construções de um povo que estava perfeitamente organizado e capaz 

de empilhar esses gigantescos morros tumulares durante a vida de um único monarca. Reis 

que eram tão ricos e poderosos que forçavam milhares de trabalhadores e escravos, por vários 

anos, a deslocar pedras e arrasta-las até o seu local de construção para o túmulo receber o 

faraó.  

 
Não há uma tradição direta que ligue esses estranhos primórdios aos nossos 
dias, mas existe uma tradição direta, transmitida de mestre a discípulo, e de 
discípulo a admirador ou copista, a qual vincula a arte do nosso tempo, cada 
construção ou cartaz, à arte do vale do Nilo de uns cinco mil anos atrás. Pois 
iremos ver que os mestres gregos foram à escola com os egípcios, e todos 
nós somos discípulos dos gregos (GOMBRICH, 1999,p.55). 

 

 

Gombrich (1999) ressalta que tanto o povo quanto o monarca não teriam suportado tal 

gasto e passaram por tais dificuldades somente para fosse erguido um monumento. Sabe-se 

que as pirâmides eram importantes para o faraó e os seus súditos. A figura do faraó era 

considerada um ser divino que, ao partir deste mundo, voltava para os deuses, porém eles 

ainda acreditavam que o seu corpo deveria ser preservado da decomposição para que sua alma 

continuasse vivendo no além e era para a múmia do rei que a pirâmide foi erguida. 

 Gombrich (1999) afirma sobre a tumba do faraó: “Em toda a volta da câmara 

funerária, eram escritas fórmulas mágicas e encantamentos para ajudá-lo em sua jornada para 

o outro mundo”. A crença dos egípcios ia mais além do que em sua arquitetura; nas pirâmides 

está escrita a sua história e, para isso, eles acreditavam que não somente preservar o corpo de 

seu monarca era suficiente e criavam imagens fiéis de seus reis, a fim de preservá-los vivos. 

Combinação geométrica que ficou evidente em toda a arte egípcia, onde podemos estudar 

melhor em seus relevos e pinturas. 

Sendo assim: 

 
A razão é que os pintores egípcios tinham um modo de representar a vida 
bem diferente do nosso. Talvez isso se relacione com a insólita finalidade a 
que deviam servir suas pinturas. O que mais importava não era a boniteza 
mas a plenitude. A tarefa do artista consistia em preservar tudo com a maior 
clareza e permanência possível (GOMBRICH, 1999,p.60). 
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Segundo Gombrich (1999), a linguagem egípcia aplicada em arte aproxima o seu 

criador, o artista, mais da profissão de cartógrafo do que a de pintor. O propósito da arte 

egípcia em representar tudo, mas de maneira fiel, geraram imagens com características únicas. 

Se um artista egípcio, por exemplo, fosse representar a figura de um ser humano, ele 

representaria de forma que o seu tronco fosse visto de frente e sua cabeça e pés de lado. 

Ressalta que:  

 
Não se deve supor que os artistas egípcios pensavam que os seres humanos 
tinham tal aparência. Seguiam meramente uma regra que lhes permitia 
incluir tudo o que consideravam importante na forma humana. Talvez essa 
estrita adesão à regra tivesse algo a ver com a finalidade mágica da 
representação pictórica (GOMBRICH, 1999, p.61). 

 

Gombrich (1999) explica que o artista egípcio não criava o que podia ser visto em um 

determinado momento e sim o que sabe que faz parte da cena, e era através desta forma que 

ele construía as suas representações do mesmo modo que o artista tribal desenha suas imagens 

para adquirir poder sobre elas. Ao se referir a um líder ou a uma pessoa de importância, os 

artistas desenhavam de forma maior e, muitas vezes, não somente maior que seus súditos até 

maior que suas esposas.  

Assim, para Gombrich (1999): “Uma vez aprendidas essas regras e convenções, 

entenderemos sem maiores dificuldades a linguagem das pinturas em que é historiada a vida 

dos egípcios”. 

Gombrich (1999) ainda afirma que a arte egípcia, com os seus padrões e formalidades, 

retratavam uma realidade existente e um modo de vida, a fim de obedecer uma lei por todo 

um povo. 

Ressalta que: 

 
É uma das maiores façanhas da arte egípcia que todas as estátuas, pinturas e 
formas arquitetônicas parecem encaixar-se nos lugares certos, como se 
obedecessem a uma só lei. A essa lei, à qual todas as criações de um povo 
parecem obedecer chamamos “estilo” (GOMBRICH, 1999, p.65). 

 

Para Gombrich (1999), o estilo utilizado pela arte egípcia foi prontamente absorvido 

com critérios e leis bastante rigorosos e que os jovens artistas tinham que aprender desde 

cedo. A imagem do homem sempre é representada mais escura que a da mulher e dos seus 

deuses: Hórus que era o deus-céu representado com a cabeça de um falcão e com a cabeça de 
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um chacal Anúbis deus dos ritos funerais. Além das regras da composição da pintura, o artista 

também deveria aprender a escrita feita em hieróglifos. 

Strickland (2004) diz que Napoleão invadiu o Egito, em 1799, e com ele 38 mil 

soldados e 175 estudiosos, nas mais diversas áreas, carregaram enormes obras de arte para a 

França. A Pedra de Roseta é uma das principais obras e trata-se de uma pedra de basalto com 

a mesma inscrição em três línguas, incluindo o grego e os hieróglifos. 

Sendo assim: 

 
Durante 15 séculos, pesquisadores haviam estudado os hieróglifos sem nada 
compreender, mas, ao fim de 22 anos, o brilhante lingüista Jean François 
Champollion decifrou o código. Essa descoberta despertou grande interesse 
pelo Egito antigo (STRICKLAND, 2004, p.08). 

 

4.3 GREGOS 
 

Para Strickland (2004), Protágoras resumiu a filosofia grega com a seguinte frase: “o 

homem é a medida para todas as coisas”. Com essa frase, e aliado a outros filósofos na 

investigação racional e no questionamento do estado de coisas, criou-se uma sociedade de 

artistas e intelectuais autônomos. Essa época marcou o início da civilização ocidental que 

começou na Grécia Antiga. Durante a breve Idade de Ouro de 480 a.C. a 430 a.C., uma 

explosão de realidade resultou em um nível de excelência sem paralelo nos campos da arte, 

arquitetura, poesia, drama, governo, leis, lógica, história e matemática. Época que ficou 

conhecida como período de Péricles, em homenagem ao político ateniense que defendeu a 

democracia e estimulou o livre pensar.  

Sendo assim: 

 
Em finais do século V a.C., os artistas já haviam adquirido plena consciência 
de seu poder e mestria, e o mesmo se passava com o público. Embora os 
artistas ainda fossem olhados como meros artífices e, talvez, desprezados 
pelos esnobes, um numero crescente de pessoas começou a se interessar pelo 
trabalho deles como obras de arte, e não apenas por funções religiosas e 
políticas (GOMBRICH, 1999, p.99). 

 

Com isso, discorre Gombrich (1999) com o despertar para as artes, criando uma 

cultura onde pessoas ricas começaram a adquirir obras de arte ou fazer cópias das mais 

famosas. Se não houvesse como obter a original – e quando tivesse como pagar preços muito 

altos – assim como escritores que passaram a escrever sobre artistas, suas obras e vidas. 

Assim sendo, salientamos que: 
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Muitos dos mestres mais famosos entre os antigos eram pintores e não 
escultores, e nada sabemos a respeito de suas obras, salvo o que encontramos 
nos excertos de livros de arte clássica que chegaram até nós. Também que 
esses pintores estavam mais interessados nos problemas especiais de seu 
oficio do que por sua arte a serviço de uma finalidade religiosa 
(GOMBRICH, 1999,p.111). 

 

Contudo, ressalta Gombrich (1999) que a partir de mestres especializados em temas da 

vida cotidiana que fizeram pinturas em barbearias e cenas de peças teatrais, essas obras se 

perderam e a única maneira possível de sabermos sobre a arte antiga é através de pinturas 

murais e mosaicos descobertos em Pompéia, já no período romano.  

 Segundo Gombrich (1999), os gregos desenhavam objetos mais próximos, mais 

importantes e maiores, além de objetos mais distantes e de menos relevância, menores e com 

enquadramento fixo que foi representado em uma paisagem. Não é o que foi adotado pela 

antiguidade clássica.  

 Sendo assim: 

 
Os gregos romperam os rígidos tabus do primitivo estilo oriental e 
empreenderam uma viajem de descoberta a fim de acrescentarem às imagens 
tradicionais do mundo uma quantidade cada vez maior de características 
obtidas através da observação. Mas suas obras nunca se parecem com 
espelhos onde se refletem todos os recantos, ainda os mais insólitos, da 
natureza. Elas ostentam sempre o cunho do intelecto que as criou 
(GOMBRICH, 1999, p.115). 

  

4.4 ROMANOS 

 

Para Gombrich (1999), Pompéia – que era uma cidade pequena – tinha traços 

evidentes da arte helenística1, arte que permaneceu inalterada enquanto os romanos foram em 

direção da conquista do mundo criando o seu próprio império. Assim, “A maioria dos artistas 

que trabalhavam em Roma era grega, e a maioria dos colecionadores adquiria obras dos 

grandes mestres gregos ou cópias dessas obras” (GOMBRICH, 1999, p.115). 

Sendo assim, Gombrich (1999) afirma que a arte mudou quando Roma se tornou 

senhora do mundo e foram confiadas tarefas diferentes a cada artista e, consequentemente, 

eles tiveram que se adaptar a mudança e aos novos métodos. 

Dessa maneira, podemos dizer que: 

                                                
1 É o termo aplicado à arte e arquitetura gregas ou de inspiração grega, a partir do final do século IV até o final 
do século I a.C. Um grande número de conhecidas obras de arte gregas, tais como Laocoonte e seus filhos, a 
Vênus de Milo e a Vitória de Samotrácia, são deste período. 
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Os primeiros artistas chamados a pintar imagens em lugares cristãos de 
sepultamento – as catacumbas romanas – agiram segundo um espírito 
análogo. Pintura como a dos “Três homens na fornalha ardente”, 
provavelmente do século III, mostrava que esses artistas estavam 
familiarizados com os métodos de pintura helenística usados em Pompéia 
(GOMBRICH, 1999, p.65). 
 
 

Gombrich (1999) acredita que a representação da arte, agora, ganhará outro sentido, 

deixando de ser algo belo por si mesmo. O seu objetivo era lembrar aos fiéis sobre o poder e 

misericórdia de Deus. O pintor na catacumba não quis representar uma cena dramática e sim 

um símbolo da ajuda divina e tudo que fosse irrelevante teria que ser deixado de fora. 

O Monte Vesúvio, segundo Strickland (2004), entrou em erupção despejando lavas 

sobre as cidades de Pompéia e Herculaneum. Ao final do dia, uma camada de seis metros de 

cinza e pedras se elevou a vinte quilômetros de altura que ficaram esquecidas por 1700 anos, 

conservando uma quantidade de artefatos mosaicos e murais intactos. As escavações que 

iniciaram no século XIX revelaram não só objetos utilizados pelos romanos em suas 

refeições, mas também residências inteiras com pinturas e paisagens realistas em todas as 

paredes. Como as casas não tinham janelas, mas se abriam para um pátio central, os romanos 

faziam pinturas de janela de faz-de-conta que se abriam para cenas requintadas. 

Strickland (2004) ressalta que esse estilo de pintura em paredes abrangia desde 

simples imitações de mármore até cenas trompe l`oeil2 de panoramas urbanos. Os artistas 

dominavam as técnicas de perspectiva e dos efeitos de luz e sombra que eram desconhecidos 

do mundo da arte.  

Sendo que: 

 
Quase todas as casas e vilas nessa cidade tinham pinturas murais, colunatas e 
galerias ilustradas, imitações de quadros emoldurados e de cenários para 
palcos teatrais. Nem todas essas pinturas são, obviamente, obras-primas, 
embora surpreenda ver o grande número de bons trabalhos numa cidade 
pequena e de importância relativamente pequena. (GOMBRICH, 1999, 
p.113). 

 

Para Gombrich (1999), os artistas que pintaram Pompéia, assim como as cidades 

vizinhas como Herculaneum3 e Stabiae4, desenhavam de forma livre sempre apoiados nas 

                                                
2 É uma técnica artística que, com truques de perspectiva, cria uma ilusão óptica mostrando objetos ou formas 
que não existem realmente. 
3 Era uma antiga cidade romana na região da Campânia, província de Nápoles. Ficou muito conhecida por ter 
sido conservada junto com a cidade de Pompéia. 
4 Foi uma cidade da Campania, no sopé das montanhas Lactarius a cerca de 6 km ao sul de Pompéia e entre 1 e 2 
km do mar. 
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invenções e acervos dos grandes artistas helênicos. Nas paredes era possível encontrar todos 

os tipos de obras, desde naturezas-mortas até imagens de paisagens que estavam lá. Já a arte 

Oriental não tinha nenhuma utilidade para paisagens, a não ser para o fundo de figuras 

humanas ou cenas de guerra. 

Sendo assim: 

 
No período helenístico, a época em que poetas como Teócrito descobriram o 
encanto da vida simples entre pastores, os artistas também tentaram evocar 
os prazeres da existência campestre para os refinados habitantes das cidades. 
Essas pinturas não são vistas reais desta ou daquela casa de campo ou de 
bonitas paisagens. São, antes, coleções de tudo o que constituía a cena 
idílica, pastores e rebanho, rústicas ermidas, palacetes e montanhas distantes 
(GOMBRICH, 1999, p.113-114). 

 

 

4.5 A IDADE MÉDIA E A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO 

 

Segundo Strickland (2004), a Idade Média, entre os séculos V e XV, vai desde a queda 

de Roma até o Renascimento. Uma vez que o foco cristão se direcionava para a salvação e a 

vida eterna, sumiu o interesse pela representação real do mundo. Os ideais Grego-Romanos de 

proporções harmoniosas desapareceram e a arte se tornou serva da igreja. Os teólogos 

acreditavam que os cristãos aprenderiam a apreciar a beleza divina através da beleza material, 

o que gerou uma profusão de pinturas mosaicas e esculturas.  

Para Gombrich (1999), com a utilização da arte para a religião, discussões surgiram 

em torno de trabalhos de escultores. A representação de imagens de Deus em estátuas no altar 

parecia inteiramente fora de questão na opinião da maioria dos cristãos. Entretanto, a sua 

opinião era diferente em relação à pintura. As imagens eram consideradas úteis porque 

ajudavam a congregação religiosa recordar ensinamentos, mantendo viva a memória de 

passagens sagradas. 

Para o autor: 

 
O papa Gregório Magno, que viveu no final do século VI, seguiu essa 
orientação. Lembrou àqueles que eram contra qualquer pintura que muitos 
membros da Igreja não sabiam ler e nem escrever, e que, para ensiná-los, 
essas imagens eram úteis quanto os desenhos de um livro ilustrado para 
crianças. Disse ele: “A pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita 
faz pelos que sabem ler” (GOMBRICH, 1999, p.135). 
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Ressalta Gombrich (1999) que foi extremamente importante tal entidade, como a 

igreja, acudir a arte em favor da pintura, mas para o propósito ser expresso pelo papa 

Gregório, a história deveria ser contada de maneira que fosse mais clara e simples possível e, 

qualquer outra ideia que porventura pudesse desviar a atenção, deveria ser irrelevante.  

 

4.6 BIZANTINOS 

 

Segundo Strickland (2004), Constantino transferiu o trono do Império Romano para 

Bizâncio, que mais tarde foi chamado de Constantinopla, desde 330 d.C. até a derrubada da 

cidade pelos turcos em 1453. Enquanto Roma era devastada pelos bárbaros e caia em ruínas, a 

cidade de Bizâncio se tornou uma civilização que combinava a arte primordial cristã com a 

predileção grega pela riqueza das cores e decoração.  

Sendo assim: 

 
Uma das maiores formas de arte, o mosaico, surgiu durante os séculos V e 
VI em Bizâncio, já em poder dos turcos, e em sua capital italiana, Ravena. 
Os mosaicos eram utilizados na propagação do novo credo oficial, o 
Cristianismo, portanto o tema era a religião em geral, mostrando Cristo 
como mestre e senhor todo-poderoso. Uma suntuosa grandiosidade, com 
halos iluminando as figuras sagradas e fundo refulgindo em ouro, 
caracterizava essas obras (STRICKLAND, 2004, p.08). 

 

Para Gombrich (1999), a basílica de Ravena5, por volta do ano 500, era um grande 

porto e capital da Itália. A história do evangelho ilustra que Cristo alimentou 5000 pessoas 

com cinco pães e dois peixes, o que levou um artista helenístico a aproveitar a oportunidade 

para retratar essa passagem espetacular não com uma surpreendente pintura, e sim como um 

mosaico feito com cubos de pedra e vidro. O fundo do mosaico foi feito com pedras de vidro 

dourada e, ao centro, expressa a imagem de um Cristo diferente da imagem que conhecemos 

do velho e barbudo Cristo, mas sim, a imagem de Cristo jovem e pálido, com cabelos longos, 

o qual que faz parte da imaginação dos primeiros cristãos. 

 Dessa forma, para Gombrich (1999), a arte da Idade Média se tornou não apenas uma 

mistura de arte primitiva com métodos refinados, mas um modo de fornecer um imenso 

acervo de imagens nas mais variadas posições. Essas imagens eram copiadas, reproduzidas e 

                                                

5 Ravenna foi a terceira cidade a ter a honra de ser a capital do Império Romano do Ocidente (402-476), depois 
de Roma e de Milão (286-402). 
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adaptadas aos novos contextos com a finalidade de contar uma história que foi importante 

para toda a história européia. 

 

4.7 A RENASCENÇA E O COMEÇO DA PINTURA MODERNA 

 

Segundo Strickland (2004), no começo de 1400 teve início, em Florença, a 

Renascença ou o Renascimento da cultura. Estendeu-se à Roma e Veneza e, no início de 

1500, ao resto da Europa, com elementos comuns como o redescobrimento da arte Greco-

Romana e o estudo científico do corpo humano e do mundo natural e a intenção de reproduzir 

com realismo as formas da natureza. As pinturas agora tinham novas técnicas como o estudo 

da anatomia. Os artistas evoluíram na arte de pintar retratos, paisagens e motivos mitológicos 

e religiosos. Em virtude disso, seu prestígio aumentou chegando ao seu auge no período de 

(1500-20) com artistas conhecidos como Leonardo Da Vinci, Michelangelo e Rafael. 

Strickland (2004) ainda afirma que neste período, a exploração de novos continentes e 

estudos científicos estavam em alta e a Reforma Protestante diminui o domínio da Igreja. O 

resultado foi que o estudo de Deus, como ser supremo, foi substituído pelo estudo do homem. 

Sendo que: 

 
Os quatro grandes passos foram a mudança de pintura a têmpera, em painéis 
de madeira, e afrescos, em paredes de alvenaria, para pinturas a óleo em 
telas esticadas; o uso da perspectiva, dando peso e profundidade à forma; o 
uso de luz e sombra, em oposição a linhas desenhadas; e as composições 
piramidais na pintura (STRICKLAND, 2004, p.32). 

 

Strickland (2004) salienta que o óleo sobre a tela tornou-se o material com excelência 

para se trabalhar. Com esse método, um mineral como o lápis-lazúli era moído e o pó 

resultante era misturado a terebintinas e aplicado sobre a tela. O aumento das opções de cores 

e tonalidades permitiu representar texturas e formas em três dimensões. O uso da luz e sombra 

referia-se a uma nova técnica que usava as partes mais claras para emergir em relação às 

partes mais escuras. 

Strickland (2004) ainda afirma que a configuração piramidal alcançava como clímax o 

centro da composição. Como exemplo, pode-se observar a Mona Lisa de Leonardo Da Vinci 

em que o ponto focal é a cabeça. 

Contudo, Strickland (2004) ressalta que entre todas as descobertas, uma das mais 

significativas foi a da perspectiva onde o método é criar uma imagem com profundidade em 

uma superfície plana. A perspectiva cria uma ilusão óptica dos objetos se alinhando conforme 
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a distância por meio de linhas convergentes para um único ponto na imagem. Esse ponto é 

chamado de “ponto de fuga”. 

 

4.7.1 Capela Sistina 

 

Strickland (2004) afirma que uns vinhedos sobre o fundo azul – foi o que o Papa Júlio 

II pediu a Michelangelo para embelezar o teto da Capela Sistina – mais parecia o de um 

celeiro. O artista lhe deu mais de 340 figuras representando a origem e a queda do homem. 

Esse foi considerado o empreendimento artístico mais ambicioso da Renascença. 

Michelangelo foi quem mais contribuiu para elevar o status da atividade do artista. Ele era 

muito emocional, rude e excêntrico. Michelangelo se recusava a ensinar aprendizes e não 

deixava ninguém ficar assistindo enquanto trabalhava. Ainda era conhecido como “o divino 

Michelangelo”, mas o preço da glória foi a solidão. Só se sentia feliz quando estava 

trabalhando ou procurando um bloco de mármore na pedreira. 

De acordo com Strickland (2004), apenas as condições físicas da capela já 

representavam um desafio, pois o comprimento de quase metade de um campo de futebol e a 

curva das abóbadas cruzadas, dificultavam ainda mais o trabalho de Michelangelo. Uma 

parede inteira da Capela Sistina, “O juízo final”, foi concluído 29 anos depois e 

impressionava pela sua atmosfera sinistra, onde Cristo não é representado como ser redentor, 

mas como um juiz vingativo. Acreditava-se que o Papa Paulo III caiu de joelhos ao ver a 

figura e disse: “Senhor, perdoai meus pecados”. 

 

4.7.2. Rafael  

 

Rafael, segundo Strickland (2004), foi eleito o mais popular entre as figuras da 

Renascença. Enquanto os outros eram reverenciados, Rafael era adorado. Seu pai era um 

pintor medíocre que lhe ensinou os rudimentos da pintura aos 17 anos de idade. Aos 26, foi 

chamado à Roma pelo Papa para decorar os aposentos do Vaticano onde pintou com a ajuda 

de cinquenta discípulos, no mesmo ano em que Michelangelo terminou a Capela Sistina. 

Rico, bonito e bem-sucedido, ele era uma figura esplendorosa na corte papal. Admirador das 

mulheres, ele era “muito amoroso” quando apanhou uma febre depois de um encontro à meia-

noite e morreu ao completar 37 anos de idade. Nesse dia, toda a corte “mergulhou em luto”. 
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Strickland (2004) ressalta que foi a arte de Rafael que expressou todas as qualidades 

da Alta Renascença de Leonardo, assimilando a composição piramidal e de Michelangelo, 

adotando figuras de corpo inteiro e a pose contrapposto6. 

 

4.7.3. A Renascença do Norte  

 

Segundo Strickland (2004), os italianos buscavam inspiração na antiguidade clássica 

enquanto os europeus do norte buscavam inspiração na natureza. Na ausência da escultura 

clássica para ensinar os padrões ideais, eles pintavam a realidade exatamente como se parecia, 

num estilo detalhado guardando uma semelhança exata. Essa evolução foi possível graças à 

técnica da tinta a óleo, pois demorava mais para secar do que têmpera e dava tempo para os 

pintores misturem as tintas. 

A autora destaca que o desenvolvimento da arte nesta região começou em 1420. Ao 

contrário da Renascença Italiana, os artistas não tinham ruínas romanas para redescobrir e a 

ruptura com o estilo gótico produziu um brilhante florescimento das artes. Entre os nomes 

mais importantes desse período está Jan Van Eyck, inventor da pintura a óleo. Ele pintou 

detalhes microscópicos em cores vivas – um dos primeiros mestres da nova arte de retratos 

chegava a pintar detalhes ínfimos como pontinhos de barba no queixo da figura. Seu “Homem 

de Turbante Vermelho”, que talvez seja um auto-retrato, foi a primeira pintura a mostrar o 

modelo olhando para o espectador. Em “As Bodas de Arnolfini”, Van Eyck captou com 

precisão as texturas das superfícies e a luz direta ao mesmo tempo. 

 

4.7.4. Maneirismo e a Renascença Tardia 

 

Entre a morte de Rafael e o Barroco7, de acordo com Strickland (2004), a arte ficou 

em um impasse no período de 1520 até 1600. Todos os problemas do Realismo8 haviam sido 

resolvidos e a arte estava em plena harmonia. E agora? 

Os tempos favoreciam a desordem e Roma tinha sido tomada por Germânicos e 

Espanhóis, e a Igreja havia perdido sua autoridade durante a Reforma. A resposta dos artistas 

foi trocar a razão e a realidade pela emoção. Desse movimento surgiu o maneirismo. O nome 
                                                
6 O contrapposto clássico é um termo utilizado em escultura para assinalar uma forma de representação humana 
que busca a naturalidade, em contraposição às representações rígidas e artificiais. 
7 O Barroco foi um período estilístico e filosófico da História da sociedade ocidental, ocorrido desde meados do 
século XVI até ao século XVIII. Foi inspirado no fervor religioso e na passionalidade da Contra-Reforma. 
8 O Realismo fundou uma Escola artística que surge no século XIX em reação ao Romantismo e se desenvolveu 
baseada na observação da realidade, na razão e na ciência. 



 

 

23

vem da expressão italiana di maniera e o significado eram obras de arte feitas de acordo com 

o estilo de cada artista e não ditada por uma representação da natureza.  

Strickland (2004) ainda salienta que as características da pintura maneirista são corpos 

distorcidos e alongados e, às vezes, musculosos; as cores sombrias aumentam a apreensão e a 

sensação de irreal. Os maneiristas eram artistas excêntricos. Entre os principais nomes estão 

Rosso9, que morava junto com um babuíno e desenterrava cadáveres porque o processo de 

decomposição o fascinava, assim como Pontormo10, um louco, hipocondríaco, obcecado pelo 

medo da morte; morava sozinho numa casa exageradamente alta e seu quarto no sótão era 

acessível somente por uma escada portátil. 

 

4.8. LINHA DO TEMPO 

 

A presente pesquisa está voltada para a arte parietal e os seus acontecimentos dentro 

da história da arte. Nesse momento fazemos um salto de aproximadamente 360 anos até o 

ressurgimento da arte parietal na década de 60, segundo Dempsey (2003). Nesse período, a 

arte ficou voltada mais para a pintura em telas do que o uso da parede como suporte principal. 

 

4.9. ARTE AMERICANA 

 

Para Strickland (2004), os artistas dos Estados Unidos, ao contrário dos artistas de 

outros lugares do mundo que cada vez mais se destinavam a arte abstrata, procuravam manter 

viva a tradição no período de 1908-40, de retratar a realidade americana com fidelidade. 

 Segundo Strickland (2004), o que desencadeou movimentos como o de realismo 

social foi o fato da classe trabalhadora estar desempregada. Os Estados Unidos estavam à 

beira da falência. Surge então um grupo de artistas, liderados por Ben Shahn, que usavam a 

arte para expressar as injustiças e, assim, motivar as possíveis mudanças. Já no México e 

Estados Unidos, artistas de origem latina como José Orozco11, David Siqueiros12 e Diego 

                                                
9 Rosso Fiorentino ("Ruivo Florentino", em italiano), ou simplesmente Il Rosso ("O Ruivo"), nascido Giovan 
Battista di Jacopo (Florença, 1494 - Fontainebleu, 1540), foi um pintor italiano, um dos principais expoentes do 
maneirismo na pintura. 
10 Jacopo Carucci (1494 — 1557), geralmente chamado Jacopo da Pontormo, Jacopo Pontormo ou 
simplesmente Pontormo, foi um pintor maneirista italiano da Escola Florentina. Era famoso pelo uso de poses 
contorcidas, perspectiva distorcida, cores marcadamente incomuns e peculiares que pareciam espelhar seu 
temperamento neurótico e inquieto. 
11 José Clemente Orozco (n. Ciudad Guzmán, 23 de novembro de 1883 - m. 7 de setembro de 1949) foi um dos 
maiores pintores mexicanos e um dos protagonistas do muralismo mexicano. 
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Rivera13 produziram gigantescos murais para homenagear as classes trabalhadoras. As suas 

dedicações eram tantas a esse tipo de arte que as pinturas eram em traço, cores e proporções 

exageradas para provocar impacto ao serem vistas. 

 

4.10. PARIS, MAIO DE 1968 

 

De acordo com Fonseca (1981), Paris deixou seu marco na história do grafite por 

influenciar diretamente os trabalhos feitos no metrô de Nova York, em 1972. Em maio de 68, 

na França, as pichações inscritas nas paredes tinham características bastante singulares. A 

linguagem utilizada como “arma de reivindicações” surgia nos muros numa atitude “anti-

media”. 

Para Fonseca (1981), diz Jean Baudrillard14: 

 
na sinalização da cidade, os grafites, até agora, sempre tinha constituído o 
BAS-FOND – o baixo mundo sexual pornográfico – a inscrição abjeta, 
recalcada, do mictórios e dos terrenos baldios ou muros unicamente tinham 
sido conquistados de forma ofensiva pelos slogans políticos, propagandistas, 
signos plenos para os quais o muro ainda é suporte e a linguagem um 
médium tradicional (BAUDRILLARD 1979, apud FONSECA, 1981, p18).  

 

Foram as inscrições de NANTERRE15 que mostram muito bem o processo de reversão 

dos muros com significados de quadrilhagem e terrorismo funcional através de uma atitude 

anti-media. 

Sendo assim: 

 
Esses gritos, martelados na paredes, caiados na pedra, escritos no papel, 
negavam a política, contestavam a filosofia, a estética, a poesia, criavam. 
Fórum vertical, democracia da rasura: os acréscimos, as respostas, instituíam 
um diálogo (FONSECA,1981). 

 

                                                                                                                                                   
12 Siqueiros fez pintura de cavalete, mas distinguiu-se principalmente pela pintura mural, onde foi um inovador 
em termos técnicos. Tinha uma grande preocupação em experimentar novos materiais e novas técnicas. A sua 
investigação nesta área teve uma importante contribuição para a pintura mural. 
13 Diego Rivera, de nome completo Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera 
(Guanajuato, 8 de dezembro de 1886 - San Ángel, 24 de novembro de 1957), de origem judaica, foi um dos 
maiores pintores mexicanos. 
14 Enfrentou uma época bastante conturbada em seu país, como a depressão da década de 1930. Sua biografia é 
de difícil acesso, tanto pela inexistência de documentos sobre ele, quanto por sua personalidade reservada, pois 
resguardava exageradamente sua privacidade. 
15 Nanterre é uma comuna francesa situada no departamento dos Hauts-de-Seine e da região da Île-de-France. 
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Fonseca (1981) ressalta que os grafites ficaram restritos aos muros de Sorbonne16, mas 

sua repercussão foi intensa. Lavaram-se as fachadas ficando proibido colar cartazes. Uma lei 

do século passado foi corrompida, ilustrada com o spray, cuja inscrição em vermelho 

“proibido proibir”, representava o ataque à fortaleza branca de cal e a vontade de colorir o 

muro e derrubar paredes. 

 

4.11. ARTE DA INSTALAÇÃO 

 

A arte da instalação começou nos anos 60, segundo Dempsey (2003), quando os 

ambientes se relacionavam em torno deles mesmos e seu objetivo era ampliar a pintura para o 

campo da tridimensionalidade. A partir da década de 70, quando os espaços artísticos 

alternativos começaram a surgir por todo o mundo, passaram a colher a arte da instalação. 

Essas obras de arte podem ser feitas para lugares específicos ou para diferentes locais.  

Uma das principais artes é A Nona Hora de Maurizio Cattelan17 que foi criada 

originalmente para uma exposição em Basiléia, na Suíça. A arte da instalação tem sido 

considerada vigorosa para artistas ativistas como Bárbara Kruger e Robert Gober.  

 

4.12. KEITH HARING 

 

Keith Haring nasceu em 04 de maio de 1958, em Reading, Pensilvânia. Logo cedo, na 

sua infância, já desenvolvia o gosto pelo desenho como os feitas por Walt Disney. Assim que 

se formou no ensino médio em 1976, Haring embarcou para Pittiburgh, onde se matriculou na 

Escola Profissional de Arte de Ivy. Haring percebeu que a arte comercial não era pra ele e 

saiu da escola de Ivy. Mesmo assim, continuou a estudar e trabalhar por conta própria. Mais 

tarde, naquele mesmo ano, Haring se mudou para Nova York e matriculou-se na Escola de 

Artes Visuais. Nessa época, Haring encontrou uma variedade de artes visuais urbanas e 

públicas e ficou motivado por ser uma arte que era desenvolvida fora do ciclo de museus. 

Na Escola de Arte Visuais ele fez amizade com os colegas artistas Kenny Scharf e 

Jean-Michel Basquiat, bem como os músicos, artistas performáticos e grafiteiros que 

                                                
16 A Sorbonne é o nome da instituição de ensino superior situado no Quartier Latin de Paris. Seu nome é alusivo 
ao teólogo do século XIII Robert de Sorbon, fundador do Colégio de Sorbonne, que à época era dedicado ao 
ensino de teologia. 
17 Maurizio Cattelan é um artista italiano, nascido em Pádua, Itália, em 1960. Ele é provavelmente mais 
conhecido por suas satíricas e controversas esculturas, particularmente La Nona Ora (A Nona Hora), 
representando o Papa João Paulo II atingido por um meteorito. 
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compunham a comunidade da arte emergente, onde dedicou sua carreira à criação de uma arte 

verdadeiramente pública. 

Além de estar impressionado com a inovação e energia de seus contemporâneos, 

Haring também foi inspirado na obra de Jean Dubuffet18, Pierre Alechinsky19, William 

Burroughs20, Brion Gysin e manifesto de Robert Henri, The Art Spirit, que declarou a 

independência fundamental do artista. 

Em 1980, Haring encontrou um meio eficaz que lhe permitiu comunicar com um 

público mais vasto, quando percebeu que os painéis de publicidade utilizados no metrô eram 

cobertos com um papel preto fosco. Ele começou a criar desenhos com giz branco sobre estes 

painéis de papel em todo o sistema de metrô de Nova York. 

 Entre 1980 e 1985, Haring produziu centenas desses desenhos públicos em rápidas 

linhas rítmicas. Em um dia, ele chegava a criar 40 desenhos. Este fluxo contínuo de imagens 

tornou-se familiar para os usuários do metrô de Nova York que, muitas vezes, paravam para 

envolver o artista quando o encontravam desenhando. Haring disse que o metrô se 

transformou em um "laboratório" para trabalhar suas ideias e experiências com suas linhas 

simples. 

Em 1989, alcançou o reconhecimento internacional e participou de várias exposições 

individuais. A primeira exposição individual foi realizada em 1981 no Pintors Westbeth 

Spaces. Em 82, ele fez uma exposição na galeria de Soho e participou também de várias 

exposições de pesquisas de renome internacional como a Documenta 721, em Kassel, a Bienal 

de São Paulo22 e da Bienal de Whitney em Nova York. 

Haring conclui numerosos trabalhos públicos na primeira metade dos anos 80, como 

um outdoor na Times Square23, projetar cenários para teatros e clubes, desenvolvendo 

                                                
18 Foi o primeiro teórico da arte bruta e autor de vigorosas críticas da cultura dominante, particularmente em seu 
ensaio Asfixiante cultura (Asphyxiante culture). 
19 Marcada pela espontaneidade e pelo estilo violento de criação, sua obra caminha pela abstração e pelas 
múltiplas formas de explorar a criatividade. Constituindo-se como artista no contexto do pós-Segunda Guerra, 
demonstra desde jovem sua vontade de transformação e experimentação de novas saídas para o mundo que se 
apresenta diante dele. 
20 William Seward Burroughs II (5 de fevereiro de 1914 – 2 de agosto de 1997) foi um escritor, pintor e crítico 
social nascido nos Estados Unidos da América. 
21 A Documenta é considerada uma das maiores e mais importantes exposições da arte contemporânea e da arte 
moderna internacional que ocorre a cada cinco anos em Kassel, Alemanha. 
22 A Bienal de São Paulo (ou ainda Bienal Internacional de Arte de São Paulo) é uma exposição de artes (em 
geral de grandes proporções) que, como o nome indica, ocorre a cada dois anos na cidade de São Paulo. O 
evento é constantemente responsável por projetar a obra de artistas internacionais desconhecidos e por refletir as 
tendências mais marcantes no cenário artístico global: é considerada um dos três principais eventos do circuito 
artístico internacional, junto da *Bienal de Veneza e da Documenta de Kassel. 
23 Times Square é uma famosa confluência de grandes avenidas da cidade de Nova Yorque, Estados Unidos; 
sendo melhor definida como um grande largo composto de várias esquinas. 
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projetos para o relógio Swatch e uma campanha publicitária para a vodka Absolut, além da 

criação de murais em diferentes regiões do mundo. 

Muitas das obras públicas de Haring têm uma marca social que ao redor do mundo 

foram dedicadas para instituições de caridade, hospitais, dia das crianças, creches e orfanatos. 

Três obras se destacam com essa característica, uma é o mural Crack Wack de 86 que se 

tornou marco em NY. 

  Haring trabalhou com 900 crianças em um mural em homenagem a estátua da 

liberdade, um mural no exterior, Children's Hospital Necker e um mural pintado no lado oeste 

do muro de Berlin, três anos antes da sua queda. 

 Keith Haring morreu aos 31 anos de idade com complicações relacionadas à AIDS em 

16 de fevereiro de 1990. A cerimônia fúnebre foi realizada em sua homenagem no dia 04 de 

maio de 1990, na Catedral de St. John the Divine, em Nova York, com mais de 1.000 pessoas 

presentes. Desde sua morte, Haring foi objeto de várias retrospectivas internacionais. O 

trabalho de Keith Haring pode ser visto hoje nas exposições e coleções dos principais museus 

do mundo (trecho deste disponível em http://www.haring.com/about_haring/bio/index.html). 

 

4.13. O METRÔ DE NY 

 

Para Fonseca (1981), no ano de 1972, o “grafftititinge” expressão utilizada pela autora 

para sua expressão e radicalismo como expressão de “guerrilha” através da linguagem que 

não são localizados apenas próximos a universidades e sim por muros, ônibus, elevadores 

monumentos e caminhões atingindo seu radicalismo máximo em Nova York. 

A autora diz que: 

 
Aparecem nos muros e tapumes dos guetos, em ônibus, elevadores, galerias, 
monumentos e caminhões, atingindo sua radicalidade máxima, enquanto 
forma, no metrô. Os protestos são agora de jovens negros ou porto-
riquenhos, que usam pichações contra as perseguições radicais e as péssimas 
condições dos guetos (FONSECA, 1981, p.27). 

 

Sendo assim, para Fonseca (1981), os metrôs foram tomados por um riqueza de 

imaginação gráfica, onde as obras eram feitas até com um metro de altura, ocupando toda 

extensão de um vagão, e as palavras transformaram-se num outro tipo de sigla cuja semântica 

original pouco importava. O conteúdo não estava relacionado à política e nem a pornografia, 

eram apenas nomes tirados dos quadrinhos underground como: KOOLKILLER DDIE KOLA 
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e seguido dos números de suas ruas. Por exemplo: EDDIE 135, ou ainda de forma a 

representar uma dinastia em números romanos como SNAKE I, SNAKE II.  

Contudo: 

 
A qualidade estética das pichações era tão surpreendente, que provocou 
artigos elogiosos em diversas revistas de arte, como por exemplo, a revista 
francesa “L´ART VIVANT”, de 1973 onde Hélène de Nicolay se arriscava a 
afirmar: “se você for a NovaYork, evite os museus. eles não têm mais nada a 
mostrar. Ao contrário, a arte está descendo nas ruas, e mesmo mais abaixo – 
nos metrôs” (FONSECA, 1981, p.27-30). 

 

Segundo Fonseca (1981), o grafite vem com o objetivo de transpor os ideais políticos 

e sociais. É uma ofensiva selvagem que mudou o conteúdo do terreno, deixando àqueles que 

vivem na cidade diante de um novo tipo de intervenção, não mais como poder político ou 

econômico, mas como forma de terrorismo dos signos da cultura dominante. Essa 

manifestação de revolta inicial está ligada ao princípio de dizer: “eu existo, eu sou o tal e eu 

vivo em determinada rua”. Isso seria apenas uma revolta de identidade, mas o grafite vai 

além, pois ao anonimato ele não coloca nomes, mas sim pseudônimos, não buscando uma 

reconquista de uma identidade impossível e sim atacando a indeterminação do sistema. 

 

4.14. O MOVIMENTO HIP HOP 

 

Assim como o grafite, o começo da cultura urbana do Hip Hop24 está ligado ao 

mistério. Para isso, utilizamos uma referência retirada da internet de uma matéria feita sobre 

um dos estudiosos no assunto e militante há mais de 14 anos conhecido como Jeff Chang. 

As cronologias que marcam o começo do movimento Hip Hop estão ligadas ao 

lançamento do primeiro CD da banda Sugar Hill Gang25 que se chama “Rapper´s Delight”. 

Mas para o jornalista havaiano radicado nos Estados Unidos, Jeff Chang, que escreve e milita 

no movimento há mais de 14 anos, afirma que o movimento surgiu em 1968 em meio à 

decadência do bairro de Nova York, conhecido como Bronx.  

                                                
24 O hip hop é um movimento cultural iniciado no final da década de 1970, nos Estados Unidos, como forma de 
reação aos conflitos sociais e à violência sofrida pelas classes menos favorecidas da sociedade urbana. É uma 
espécie de cultura das ruas, um movimento de reivindicação de espaço e voz das periferias, traduzido nas letras 
questionadoras e agressivas, no ritmo forte e intenso e nas imagens grafitadas pelos muros das cidades. 
25 O Sugarhill Gang foi um trio de negros norte-americanos que praticamente implantou o estilo rap (música 
falada) na transição da década de 1970 para a de 80 com o sucesso estrondoso Rappers Delight, muito conhecida 
no Brasil como Melô do Tagarela. 
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Em seu livro sobre a origem do Hip Hop em Nova York, Jeff Chang costura os 

principais momentos políticos do movimento negro e do Hip Hop, lembrando que o estilo só 

ganhou o "mainstream26" em 1992, depois dos intensos distúrbios entre gangues de Los 

Angeles. 

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a repórter pergunta a Chang se o Hip Hop 

nasceu no Bronx, nos Estados Unidos e Chang responde que: o Hip Hop é uma cultura de rua 

que reflete o abandono das vizinhanças do Bronx. Nos anos 60, metade dos brancos tinham 

mudado de área, o governo retirou seus serviços e os empregos deixaram o bairro. Àqueles 

que ficaram no Bronx eram extremamente pobres e os imóveis desvalorizaram rapidamente. 

O paralelo com Nova Orleans, no sul dos Estados Unidos, e muitas outras cidades do mundo, 

é claro. Nessa situação, com a região abandonada pelos negócios, pelo governo e pelos jovens 

brancos, os que ficaram formaram gangues para se proteger. No final de 1968, um ano 

histórico de protestos juvenis mundiais, parte do Bronx estava tomada por gangues e 

traficantes. A violência chegou ao auge em 1971. As gangues se reuniram para formalizar o 

maior tratado de paz que Nova York havia visto.  

 

4.15. GRAFITE NO BRASIL 

 

Para Fonseca (1981), as primeiras manifestações relacionadas aos grafites brasileiros 

surgiram próximo a bairros e universidades de melhor situação econômica de São Paulo. 

Jornais da cidade recebiam reclamações quanto às pichações feitas e a prefeitura determinou 

multas equivalentes a dez salários aos grafiteiros autuados em flagrante. A cidade, muitas 

vezes, decretou a limpeza das atividades feitas pelos grafiteiros, mas ninguém ficava 

indiferente às manifestações que desafiavam o humor e a sensibilidade. 

Fonseca (1981) explica que: 

 
A limpeza pública apagou diversas sprayações, porém elas surgiram pra 
ficar: aumentam de ano para ano, indo radicar-se em outras áreas e zonas da 
cidade, e já começam a ser incorporadas na publicidade, na televisão, teatro 
e mesmo em estampas de cadernos escolares (FONSECA, 1981, p.59). 

 

Segundo Ruiz (2008), entre os principais artistas brasileiros estão os irmãos que são 

mundialmente conhecidos como os Gêmeos. Eles foram responsáveis pela difusão do grafite 

                                                
26 Em português: corrente principal, é o pensamento corrente da maioria da população. Este termo é muito 
utilizado relacionado às artes em geral (música, literatura, etc). 
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na América Latina, em especial na Argentina, quando fizeram uma visita em 1992 levando 

consigo latas de aerossol 27, caps28 e alguma informação sobre o grafites. Em 1998, eles 

retornam à Argentina onde se juntam a Chilean e aos artistas alemãs Esher, Lyte and Daim, 

para desta vez, grafitar na cidade de Buenos Aires e lançar o primeiro web site de grafite. 

A revista Graffiti (2006) publicou uma matéria em que os artistas lançaram em 2006 a 

sua primeira exposição individual na Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo, cujo nome se 

chamava: “O peixe que comia estrelas cadentes”. A fachada da galeria foi usada como 

exposição e entre os trabalhos, pode se vista uma engrenagem com bonecos que se movem e o 

som de chuva em caixinhas de músicas. 

 

4.15.1 Santa Maria, Rio Grande do Sul 

 

Os Gêmeos fazem parte da história brasileira, mas para conseguir focar a história do 

grafite em determinada região é necessário o contato direto com os grafiteiros. Para podermos 

determinar como é o grafite em Santa Maria foram entrevistados dois grafiteiros com mais de 

dez anos de experiência e que são da cidade. O primeiro deles, Braziliano29 disse: 

 
Antes não existia essa visão como se tem hoje de produção do grafite..., de 
ter o fluxo de produção, do material do cotidiano, do sequencial de ter essa 
camada a mais de convivência com o grafite, do viver. Não existia essa 
perspectiva, existia a coisa solta, pichações políticas e outras coisas mais. 
Com a entrada da estética do grafite, com o tempo, cada um foi 
desenvolvendo os estilos, cada um produzindo ligando a sua linha e com isso 
os grupos e mais adeptos a essa arte e a essa cultura (BRAZILIANO, 2009. 
Entrevista ao autor). 

 

Ao seu modo de ver, o artista acha que o caminho do grafite não é uma evolução e sim 

novos ciclos, ou seja, o grafite pode estar sendo muito bem visto em determinada época e 

outra época pode estar muito mal. O artista ainda fala que: 

 

Eu considero bastante o grafite, mas eu acho que a gente já vinha de 
uma cultura urbana, antes de ter grafite, a gente já andava de skate, a 
gente já convivia muito com a rua, já tinha um contato direto com a 
rua. O grafite é um importante elemento em nossa vida, mas é um 
elemento, tem o resto todo de convívio urbano. Não necessariamente 

                                                
27 Tintas utilizadas para a confecção de grafites. 
28 Caps são as pontas das latas de aerossol que podem ser trocadas para um traço mais fino ou de largura maior. 
29 Braziliano é o nome utilizado pelo grafiteiro para se identificar. 
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só o grafite tem uma importância grande, de tudo o que é a rua que é a 
chave do negócio (BRAZILIANO, 2009. Entrevista ao autor). 

. 

O segundo artista a ser entrevistado, Rafael que também tem sua vivência em Santa 

Maria disse:  

 

O grafite começou através do skate, de estar na rua, de ser criado na 
rua. Comecei a ver os primeiros trampos30 em revista de skate e isso 
me motivou porque já tinha certo gosto por desenhar e me estimulou 
certa curiosidade e eu comecei a ir pra rua assim de uma forma bem 
ingênua, sem muita noção do que era o grafite, do que é a pichação. 
Nada disso, simplesmente pela vontade de querer fazer alguma coisa 
diferente (RAFAEL, 2009. Entrevista ao autor). 

 

Ao perguntar para Rafael como ele enxerga a cultura do grafite hoje, ele responde: 

 
Se você for parar pra pensar é uma coisa muito grande. Não dá pra definir 
numa forma só, o grafite, hoje em dia, tem várias vertentes, não só o grafite 
feito com spray, aquela produção toda, mas tudo o que está na rua 
relacionado é grafite, desde um simples Tag31 ou Extension32(RAFAEL, 
2009. Entrevista ao autor). 

 

Seguindo na entrevista com Rafael, como o grafite mudou sua vida?  

 
Acho que uma coisa foi engatilhando à outra. Quando eu comecei na rua 
andando de skate, conheci o grafite, conheci a pichação, conheci todas as 
vertentes do grafite, e hoje estou cursando artes visuais. Mas pra fazer a 
ligação dessa arte de academia com a arte da rua. Essa foi a grande mudança: 
a escolha do curso que estou fazendo. Eu fui conhecer o grafite aqui em 
Santa Maria há uns 5, 6 anos atrás. Não tinha essa cultura do grafite aqui. 
Tinha algumas pichações, mas muito pouco. Começou de uma forma 
ingênua, uma brincadeira, e hoje está nessa esfera que você vê grafite, vê 
pichação em quase todos os lugares. Isso é legal. A cidade está tomando uma 
outra cara que poucas cidades do Rio Grande do Sul têm. Do interior acho 
que em Santa Maria a quantidade de trabalhos perde somente para Porto 
Alegre (RAFAEL, 2009. Entrevista ao autor). 

 

 

 

 

 

                                                
30 Trampos é a gíria utilizada para trabalhos. 
31 Tag é o nome pra escrita rápida feita por grafiteiros e utilizada muitas vezes como assinatura. 
32 Desenho no estilo grafite usando uma máscara com o fundo da imagem vazado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história do grafite começou há muito tempo atrás quando o homem ainda nem 

sonhava em se comunicar por meio da fala e da escrita. Ela começa na pré-história com a 

evolução do homem. Uma das principais preocupações era com a utilidade dos objetos. 

Assim, da mesma forma, as artes que eram desenhadas não tinham a finalidade de decorar ou 

embelezar, e sim uma função utilitária. 

Com a evolução do homem, há aproximadamente 25 mil anos, as primeiras imagens 

foram feitas. Conhecidas como arte rupestre, eram pinturas feitas nas paredes das cavernas. 

No caso do homem pré-histórico, muitas vezes, as pinturas funcionavam como crenças e 

geradoras de poder, pois os caçadores acreditavam que eles obteriam poder do animal 

desenhado ou, muitas vezes, lançavam suas flechas sobre as imagens para que na hora da 

caçada não perdessem a presa. Já nas primeiras manifestações utilizavam as paredes que 

mostravam a sua busca pelo poder. 

Esse período é o primeiro grande passo do homem em direção à cultura do grafite, a 

parede servia para comunicar e o caçador em questão exercia poder sobrenatural e força, por 

isso, obtém êxito em sua caçada. Ao avançar no tempo, vamos ver que esse instinto inicial 

sobre poder e o desejo de marcar uma identidade torna-se mais forte.  

Esse busca pode ser vista, nos dias de hoje, como poder em reivindicar a liberdade de 

expressão do grafite, atualmente. Por exemplo, ao avançar na linha do tempo, na busca por 

mais manifestações parietais, encontramos o Egito que está muito mais ligado à essa busca 

por poder e, da mesma forma, de comunicar ao seu povo sobre a importância dessa crença e 

manifestação. Prova disso são – uma das sete maravilhas do mundo antigo – as pirâmides. 

Monumentos erguidos em meio ao deserto, os egípcios acreditavam que para conservar a vida 

após a morte era necessário conservar o corpo, assim como a reprodução leal da história do 

seu governante na época. As pirâmides nada mais eram do que tumbas gigantes. Em suas 

paredes, os egípcios deixaram a história dos seus líderes e do seu povo. Porém, os egípcios 

ainda deixaram uma herança maior que os antigos objetos, o estilo.  

Um estilo é um conjunto de regras que seja comum a determinado grupo e, desse 

modo, possa ser compreendido por todos que têm conhecimento de suas regras, o que é muito 

comum se ver no grafite. Hoje, no grafite, existem vários estilos como 3D33 e Bomb´s34, 

variando de acordo com o artista e sua técnica. Porém, os egípcios foram mais além. Eles 

                                                
33 Estilo onde o grafite é feito todo com a imagem em 3D utilizando pontos de fuga e sombras. 
34 Estilo feito em curva onde o artista faz um grafite de forma rápida. 
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desenvolveram a sua própria escrita, os hieróglifos – escrita egípcia. O objetivo dos egípcios 

era manter viva a alma do faraó, mas ao mesmo tempo, que essa comunicação fosse levada de 

geração à geração como maneira de se tornar comum e exercer, assim, uma comunicação 

comum à todos. 

O tempo passou e a evolução aconteceu nas mais diferentes áreas, seja nas artes, na 

escultura, poesia, lei, lógica. Muito disso veio com os gregos, mas muito do que podia se 

saber sobre a sua arte se perdeu ao longo dos tempos.  

A arte ganhou status e, com isso, os artistas também tiveram suas histórias escritas. O 

pouco da arte antiga que foi preservada foi encontrada na cidade de Pompéia que ficou sob a 

lava vulcânica durante 1700 anos. Ao ser descoberta e explorada revelou enormes painéis 

pintados ao longo de toda a cidade. Os artistas aqui não tinham a preocupação em expressar 

uma imortalidade como no Egito, mas sim, buscavam o reconhecimento como artistas e 

estavam mais preocupados com o futuro da atividade. 

Continuando pela linha do tempo, chegamos à Idade Média quando a religião e a 

igreja exerciam uma forte dominação perante o povo. Dessa forma, a igreja era considerada 

um dos pilares da sociedade e uma entidade de poder, e como o conceito de arte está muito 

ligado ao conceito de status, foi nessa época que os artistas ganharam ênfase e a evolução das 

técnicas também como o uso de ponto de fuga e luz e sombra. O objetivo dessas pinturas, na 

época, era comunicar a fé e o poder da religião aos seus fiéis. Nota-se que em todos os 

períodos citados até agora existe uma forte relação entre comunicação e poder.  E foi durante 

essa época que se estabeleceu uma grande evolução nas técnicas de pinturas, assim como na 

utilização da perspectiva e da representação de imagens. 

A linha do tempo da arte passou por todas as etapas, as pinturas atingiram todas as 

suas formas desde as representações mais abstratas até as mais reais; houve a influência de 

cada período e a representação das pinturas em diversas formas, mas em sua maioria eram 

feitas em telas ou quadros. Depois dos afrescos feitos na Capela Sistina, quem melhor 

expressou a arte parietal foram Diego Rivera e José Orosco que fizeram painéis para 

homenagear a classe trabalhadora. Mais uma vez, a manifestação parietal gira em torno de 

poder, porém de um modo contrário. Esse poder agora visa buscar direitos perante àqueles 

que têm mais poder para reparar injustiças. Tal dedicação a esse tipo de arte levou a outra 

semelhança com o grafite que conhecemos hoje em dia, pois para chamar mais atenção eram 

feitos em diversas cores e proporções exageradas, também uma forma apelativa de chamar a 

atenção para questões sociais. 
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Apesar da arte de Orosco e Rivera possuir a grande característica do grafite como é 

conhecido atualmente, o nome grafite não era conhecido ainda. Essa mudança chegou quando 

o mundo estava em crise. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Brasil, o ano de 

68 foi marcado por conflitos de ordem política e social. As primeiras pichações que aparecem 

na França, nesta época, evidenciam claramente o caráter de violência e luta por direito, mais 

uma vez a escrita na parede gira em torno do poder. Agora, é o poder de luta contra a 

repressão política, o que aconteceu da mesma maneira nos Estados Unidos e Brasil. Para um 

melhor entendimento pode-se dizer que as pichações na França influenciaram as primeiras 

manifestações nos metrôs de Nova York e a expansão da cultura do grafite para o Brasil e o 

mundo.  

Entre os nomes que se destacaram no metrô de Nova York está Keith Haring. 

Motivado por artes urbanas públicas, tornou-se uma celebridade quando o povo da cidade 

começou a reconhecer que os desenhos feitos nos metrôs eram realizados por ele e muitas 

vezes o envolviam. Dessa forma, ele conseguia atingir mais pessoas. Ao contrário de todas as 

outras manifestações, Keith Haring buscava mostrar a sua arte a mais pessoas e, desse modo, 

usou o metrô para comunica-las sobre o seu trabalho. Mas os Estados Unidos estavam em 

crise e em meio a protestos sobre a Guerra do Vietnã e a grande onda de movimentos raciais. 

Em meio a esses conflitos nasce uma cultura de rua conhecida como Hip Hop, um movimento 

que mistura música, dança e arte na forma de grafite. Em suas músicas, as manifestações são 

sob formas de rima de protesto.  

Para demarcar seu território, os grupos de militantes do movimento Hip Hop ou 

gangues como eram conhecidos, utilizavam o grafite que, muitas vezes, aparecia com o nome 

do local ou artista e o número da rua onde ele morava. Uma maneira de fazer uma 

demarcação de poder e dizer que tal território era ocupado por determinado grupo. Mais uma 

vez percebe-se a relação entre a parede e o posicionamento por poder. Entre as contribuições 

do movimento Hip Hop para o grafite está a grande difusão que ele proporcionou. Por ser um 

movimento de luta pelos direitos sociais, em pouco tempo ficou conhecido mundialmente, 

inclusive no Brasil. 

No Brasil, as primeiras manifestações das técnicas do grafite apareceram em torno de 

universidades e residências de classe média, o que mostra a influência da cultura Hip Hop, 

pois o acesso às classes mais baixas fora do Brasil era mais difícil. O grafite, hoje em dia, 

pode ser considerado uma arte de alto custo, pois para a confecção de um grafite ele deve ser 

feito num espaço grande e, pra isso, requer uma demanda maior de tinta. 
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As manifestações do grafite no Brasil e no mundo criaram um problema público, onde 

a reclamação da ação dos grafiteiros nas paredes públicas eram cada vez mais normais, assim 

como a prisão de grafiteiros e a ordenada de limpeza de prédios e residências que, por sua 

vez, voltavam a aparecer. Com o tempo, essas imagens acabaram sendo incorporadas a 

campanhas publicitárias e a reprodução das imagens e estilos em capas de cadernos. É uma 

maneira de se comunicar com a sociedade e, dessa forma, incorporar como uma arte 

reconhecida e não mais como uma forma de demonstração de poder. 

Ao centramos a análise exploratória ao seu ponto final que é a cidade de Santa Maria, 

no Rio Grande do Sul, percebemos que o grafite já vem de uma cultura urbana, não somente 

da cultura do Hip Hop, mas também de culturas como a do skate. 

O grafite, ao longo de toda a sua história, assumiu vários papéis como forma de 

comunicação e em sua mensagem sempre podemos notar uma luta constante pela busca da 

liberdade e poder. Características que se mantém vivas até hoje. Ao longo dos anos essa 

também foi uma característica da arte parietal antes do surgimento do grafite propriamente 

dito. 

Em nossa opinião, o grafite é uma forma de comunicação viva, pois a cada tempo ele 

sofreu uma transformação. O grafite que surgiu em meio ao movimento Hip Hop, hoje já é 

muito diferente. É uma cultura que sobrevive independente do movimento e tem várias 

vertentes. Em cada um dos artistas é possível hoje encontrar um estilo próprio, o que torna 

essa cultura maior ainda. E de certo ponto de vista, com características exclusivas em relação 

à outras culturas. 

Como forma de comunicação, a pesquisa respondeu a pergunta e o grafite pode ser 

considerado uma linguagem não verbal que se utiliza de regras e estilos para expressar suas 

manifestações na sociedade. 
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7. ANEXOS 
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Metrô de Nova York  

  
 

 Santa Maria - 2008 

  


