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O QUE AS PAREDES PINTADAS TÊM A NOS 
DIZER: ARTE URBANA

Carolina Beatriz Lessa Monteiro1

Sempre existiram: desenhos e pinturas nas paredes que se fazem sem terem 
sido encomendados. Importantes para os seus realizadores e claros sinais 
para os que observam, criam sempre expectativa e confronto, por diversas 
vezes, desde a Idade da Pedra. (STAHL, 2009).
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de Janeiro (2017), Especialista em Ensino da Arte pela Universidade Estadual do 
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Figura 01: Mural de grafite na Praça Mauá Rio de Janeiro.
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Criando uma linha histórica, tendo como início a já citada Arte Rupes-
tre, na qual os seres humanos rabiscavam e desenhavam nas paredes das 
cavernas com teor místico e transmitindo, segundo hipóteses, informa-
ções. (FARTHING, 2011). Podemos perceber que desde sempre existe uma 
necessidade de comunicação e expressão através das paredes. Se pensar-
mos na primeira infância, veremos que as crianças logo que conseguem 
segurar um lápis, na sua maioria, rabiscam as paredes de suas residências. 
Seria uma necessidade humana o rabiscar? Se pensarmos também na fase 
adulta, quem nunca se pegou rabiscando de forma inconsciente um canto 
de um caderno ou uma folha qualquer? Tais escrituras, nesta fase inicial, 
não têm como objetivo fazer arte é apenas uma necessidade de expressão 
humana, uma necessidade de comunicação. (GITAHY, 1999).

Figura 02: Arte Rupestre.
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Ainda seguindo esta linha histórica, encontramos na Itália, há muitos 
anos os “sgrafitti”, que é uma técnica utilizada na decoração de fachadas, 
onde se sobrepõem muitas camadas de estuque e antes de secar o artista 
fazia incisões em formas de linhas, levantando a forma. Elas estiveram pre-
sentes ao longo dos séculos em muitas fachadas sendo decorações muito 
resistentes possíveis de serem vistas até os dias atuais em muitos locais. 
(STAHL, 2009). Este pode ser uma das origens do termo grafite. Mas é 
no século XIX, em Pompéia que realmente surge à palavra “graffitti”. Em 
meio a escavações na cidade foram encontrados diversos grafites de slo-
gans eleitorais, desenhos e cenas obscenas. (GANZ,2004). 

Figura 03: Escritas nos muros de Pompéia.

Na Paris do século XIX, temos o povo proletariado escrevendo, dese-
nhando em muros caricaturas do rei Luís Felipe, contra o sistema vigente. 
(STAHL. 2009). Tudo que não gostavam, concordavam ou queriam era ex-
presso nos muros da cidade. Com a Revolução Industrial e o surgimento de 
diversas máquinas para as mais variadas finalidades, auxiliando a vida do 
homem, temos a invenção da máquina de imprensa. 
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Figura 04:  Cartazes Russos.

A reprodução mecânica desenvolvida por Gutemberg, ainda na Renas-
cença, alcança sua maturidade com as novas máquinas de imprimir. O uso da 
reprodução em off-set facilitou o processo de elaboração da mídia imprensa 
com um tipo particular de cartazes. Não que os cartazes desenvolvidos no 
processo de litografia não tivessem importância, porém as máquinas agiliza-
ram a divulgação em novas cidades. Tudo isto acontece simultaneamente em 
diversos pontos da Europa.

.0

Na Rússia do século XX, também temos o estado elaborando carta-
zes de apologia ao regime político dominante. Anos mais tarde tais carta-
zes ganharam destaque e passaram a ser inseridos nos circuitos artísticos, 
ganhando atualmente mostras e exibições. Eles eram fixados nos muros 
falando diretamente à população local. Todos passavam a ter acesso às 
informações expostas por seus idealizadores nos suportes da cidade. 

 O mesmo aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mun-
dial, onde grupos nazistas escreviam e colavam cartazes como forma de 
propaganda contra grupos judeus e dissidentes, disseminando seus ideais. 
Ainda no país, outro grupo, este por sua vez, contra a hegemonia do siste-
ma de Hitler, distribuía panfletos com seus slogans pintados contra ele até 
serem capturados. (GANZ, 2004).
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 Nos anos de 1960 e 1970 grupos de estudantes franceses, den-
tre outros países da Europa, pegam papeis, canetas e tintas e vão à rua 
com seus cartazes pedindo melhores condições de vida e divulgando suas 
ideias com pôsteres e palavras pintadas. “Os estudantes franceses utiliza-
vam com frequência uma técnica precursora do atual estêncil, a pochoir 
(palavra francesa para o grafite feito com estênceis)” (GANZ, 2004)

Atravessando para o continente americano, temos no México, duran-
te o século XX, o trabalho dos artistas intelectuais mexicanos que ficaram 
conhecidos como o grupo dos muralistas mexicanos, que expunham nos 
muros, pós-revolução mexicana, seus desejos e anseios pelo futuro do 
país. O desejo dos artistas que pertenciam a este grupo era de fazer 
uma verdadeira e duradoura transformação no país. Buscavam com suas 
gigantes pinturas murais, uma revolução social, política e econômica. A 
maior parte de seus artistas era mestiça e de classe média, estudiosos 
das causas do país. Eles resgatavam a força de sua origem indígena. A 
arte muralista mexicana tem forte teor questionador e contestador, com 
seus desenhos e pinturas: imagens retratavam as lutas do povo contra o 
sistema político vigente.

Ainda por terras norte americanas, temos nos Estados Unidos às po-
pulações minoritárias: latinos e negros, indo aos muros protestar contra 
a segregação que sofriam por sua origem, cor, raça, condição financeira, 
falta de oportunidades, dentre muitas outras coisas. As paredes serviram 
de suporte e de espaço para que as vozes destes guetos pudessem ecoar 
pelas cidades. Cartazes, adesivos, estênceis, pinturas, dentre outras mani-
festações artísticas surgem para mostrar à população em geral que estes 
grupos formados por tais minorias existem e exigem seus direitos e res-
peito. Pessoas se unem, formando grupos que juntos saíam às ruas para 
pintar os muros com seus protestos e artes. Para assim serem notados em 
meio à população em geral.
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É neste momento em que as populações minoritárias saem às ruas 
escrevendo e mostrando suas lutas, que começa a surgir a pichação e o 
grafite como conhecemos hoje, importantes movimentos da arte urbana. 
Jovens na sua grande maioria, latinos e negros, sentindo-se massacrados 
e humilhados, sem condições de vida digna, começam a rabiscar os supor-
tes urbanos como muros, trens, metrôs, portas, placas, dentre tantos ou-
tros, lutando por seus direitos de expressão, identidade, território, cultura, 
liberdade, emprego, dignidade, respeito. 

... Com o slogan “As paredes têm palavras”, as revoltas estudantis dos anos 

1960 tentavam representar nas paredes das grandes cidades não só suas ideias 

políticas, mas também sua poesia. (STAHL, 2009).

 Figura 06: Grafite de Nova Iorque.

Figura 05: Pintura Mural de Diego Rivera.
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Quando tais escritas começam a proliferar pelos suportes urbanos é 
que a população em geral passa a olhar tais imagens com atenção, come-
çando a se questionar o que levaria estes jovens a fazer tais escrituras: o 
que eles queriam? Neste momento tais palavras e frases expostas nos mu-
ros e trens começam a ter destaque e importância, às pessoas começam 
a querer saber quem usava tal meio para se comunicar, já que a grande 
maioria não as assinava com seus nomes. ”As paredes públicas são desde 
sempre um importante laboratório para composições pictóricas de todo 
o tipo” (STAHL, 2009). Eles queriam ser vistos e ouvidos, queriam ter seus 
direitos respeitados. 

Com o tempo, para onde se olhava era possível ver uma frase de 
protesto e luta, ou uma assinatura (como os grafiteiros norte-americanos 
chamavam, pieces). Estas letras começaram a ganhar formas próprias, co-
meçam a ter uma identidade visual. Muitos apreciadores das escritas nos 
muros começaram a identificar tais tipografias usadas, por consequência 
identificando seus autores. Alguns pichadores e grafiteiros começam a ter 
reconhecimento de suas até então anônimas e desconhecidas “obras”, 
começando a criar pseudônimos para assiná-las. 

Inicialmente, os artistas grafiteiros muitas vezes usavam seus nomes verda-

deiros ou apelido, porém logo os primeiros pseudônimos começaram a sur-

gir. A profusão de novos artistas exibindo seus nomes por toda a cidade ins-

pirou os grafiteiros a encontrar novas formas de dar destaque a suas obras. 

(GANZ, 2004).  

 

Desde sempre o grafite teve seu caráter extraoficial, sendo encarado 
como atividade marginal, fora do eixo da Arte oficial. Mas isto ocorreu 
mais em sua origem do que nos dias atuais. Atualmente o grafite se en-
contra mais que inserido no circuito artístico, estando presente nos mais 
variados espaços de Arte. 

 O fato é que a Arte Urbana está presente na maioria das épocas, 
momentos e lugares da história, o mais interessante é a relação que ela 
estabelece com o cotidiano urbano que a faz transpor suas origens nas ca-
vernas. Tudo que é visto nas paredes tem relação, tem vínculo com o que 
a sociedade vive.
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No Brasil, a pichação surge com as frases de protesto contra a dita-
dura militar em meados de 1960. Estudantes e militantes indignados com 
o sistema político vigente escrevem frases contra o regime, era comum 
ver nos muros das cidades frases como: “Abaixo a ditadura!”, “Soltem os 
presos políticos!”, Anistia já!”. Desta forma os jovens expressavam seus 
ideais. Além das escritas de protesto contra os regimes políticos, tivemos 
também frases enigmáticas e divertidas surgindo nas paredes das cidades. 
Estas frases fazem parte do imaginário de muitos moradores das grandes 
metrópoles, até hoje se questiona o motivo e significado de muitas das 
pichações vistas pelos muros. 

Neste momento além de pichações pelos muros das cidades brasi-
leiras, temos cartazes surgindo divulgando, assim como foi na Europa, os 
ideais e desejos dos jovens naquele momento. Passeatas e manifestações 
ficaram marcadas pela força destes pôsteres com palavras contra o sistema 
ditatorial militar. Panfletos e adesivos também eram bastante usados para 
disseminação das palavras contra o regime político. “Cartazes eram feitos 
por jovens para serem levados às manifestações e passeatas contra o re-
gime militar.” (SACCHETTA, ROIO e CARVALHO, 2012).

 Saindo dos terríveis anos ditatoriais brasileiros, chegamos aos anos de 
1980, aonde a cultura hip hop desembarca com força total no Brasil, trazen-
do consigo todos os seus elementos, valores e conceitos. A cultura hip hop 
é decorrente dos marginalizados guetos norte-americanos. Ela é composta 
por quatro elementos fundamentais: o MC (mestre de cerimônia - cantor 

Figura 07: Pessoas escrevendo frases contra a ditadura.



88 edição PLURIS / 2021

que expressa nas músicas tudo que este gueto pensa, sente e vive), DJ 
(disc-jóquei - pessoa que junto ao MC produz as batidas musicais), B-boy 
(dançarino que na cadência do ritmo do DJ e MC expressa sua liberdade 
corporal através da dança break) e o que nos interessa neste trabalho: o 
grafiteiro (artista que expressa às indignações deste grupo marginalizado 
pelos muros e demais suportes urbanos, através de desenhos e palavras 
buscando uma reflexão, por parte do expectador, da situação que estas 
minorias excluídas vivem). 

 Em um passado tivemos como uma das principais funções do gra-
fite o protesto, a expressão de ideias, luta por igualdade, dentre outros 
aspectos positivos para a sociedade. Seus idealizadores conseguiam fazer 
a voz dos marginalizados serem ouvidas (lidas) através de seus desenhos, 
de suas palavras e imagens nos mais variados suportes das cidades, como 
exemplo mais comum destes suportes temos os muros. Se buscarmos 
olhar atentamente para seus discursos, no passado, observaremos as lutas 
de grupos minoritários por respeito a seus ideais, conseguiremos ver o 
protesto que fora realizado por muitos deles. 

 Atualmente o grafite mundial tem migrado deste lugar de protesto 
para o lugar da Arte. Seus idealizadores tem uma grande preocupação 
estética com seu trabalho, desenvolvendo sérios e profundos estudos de 
formas e cores antes de produzir suas obras. O grafite vem cada vez mais 
conquistando espaços além-muros, como por exemplo, galerias e museus, 
ele hoje está inserido no contexto da Arte Contemporânea. 

 Conforme Ganz (2004), a indústria da Arte absorve cada vez mais o 
grafite e a arte urbana como um todo: anônimos e perseguidos hoje são 
consagrados como artistas. Estas artes vêm ganhando outros suportes: 
dos muros às telas, das ruas às passarelas de moda, do anonimato ao 
estrelato em campanhas publicitárias. Hoje muitos artistas preferem defi-
nir seus trabalhos como “neografite” ou “pós-grafite”, pois o uso destes 
termos desassocia a ideia que se tem do vandalismo ao espaço público 
causado pelos grafites do passado.   
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 Já a pichação tem outro propósito: seus idealizadores buscam adre-
nalina e superação de desafios. Não tem as mesmas preocupações e ques-
tões que os grafiteiros, eles buscam superar seus limites e a adrenalina da 
aventura. Não se preocupam tanto com a questão do uso de cores e for-
mas, eles querem provocar a todos com o que fazem, onde e como fazem. 
Buscam superar uns aos outros, chegar ao topo dos mais altos arranha 
céus, dos lugares mais improváveis e impossíveis costumam ser sua meta. 

 Veremos e entenderemos melhor esta diferença entre grafite e pi-
chação nos capítulos que se seguem. Como funcionam estes tipos de ma-
nifestações artísticas, além de outras formas de extrema importância para 
a arte urbana.

GRAFITE: PROTESTO NAS RUAS OU ARTE NAS GALERIAS?

..

Figura 08
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GRAFITE
Derivado da palavra italiana sgraffito – rabisco, ranhura – o grafite existe 

desde os primórdios da humanidade. (GANZ, 2004).

Como dito anteriormente, toda arte urbana tem sua origem nos pri-
mórdios da humanidade com a Arte Rupestre, quando os homens primi-
tivos começam a rabiscar as paredes das cavernas, segundo hipóteses, 
manter um canal de comunicação com os demais grupos que eventual-
mente viessem passar pelo local; ou rabiscavam, pois acreditavam que 
tais desenhos teriam função mística. Com a evolução humana tais rabiscos 
também evoluem: de simples a elaborados desenhos pelos mais diversos 
suportes urbanos, nos mais diversos materiais e formas, ganhando assim 
toda a cidade.

 De desenhos de animais feitos a carvão, excrementos e sangue nas 
paredes das cavernas a desenhos super elaborados feitos com os mais di-
versos materiais e técnicas, como tintas e sprays, saindo das cavernas para 
os espaços de Arte consagrada em todo o mundo.

“... ao formar silhuetas usando ossos furados para soprar pó colorido em vol-

ta das mãos, os primeiros homens também anteciparam a técnica do estêncil 

e do spray.” (GANZ, 2004).

 Na Grécia antiga foram encontradas escritas e anotações duran-
te escavações. Em Pompéia, encontraram grafites dos mais variados 
possíveis, dentre eles slogans de campanhas eleitorais, desenhos e 
imagens obscenas. 

  Na Europa temos o grafite com muita força nos temas políticos. Ele 
era um forte aliado na disseminação de ideias e ideais partidários, já que 
escritas eram feitas nos muros das cidades, e por isso eram de fácil aces-
so a população em geral. Estudantes europeus também se manifestaram 
através dos muros expondo suas ideologias.

 Porém, o grafite mais próximo ao que conhecemos hoje começa 
a surgir nos anos de 1970 na América do Norte, em cidades como Nova 
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Iorque e Filadélfia, onde muitos jovens começavam a assinar seus nomes 
pelas paredes das ruas, estações metroviárias e de trens próximas a Ma-
nhattan, isto levava a conquista do seu reconhecimento perante o grupo. 
Muitos artistas deixam os guetos e a pobreza devido ao reconhecimento 
de seus grafites pelo território norte americano. (GANZ,2004).

 Estes nomes, por serem escritos em trens e metrôs percorreram 
muitos locais da cidade, sendo disseminados por todo território. Após 
isto acontecer, as assinaturas e os nomes, as chamadas TAGS, se proli-
feram por todos os suportes urbanos norte americanos. Em decorrência 
disto a população desperta a curiosidade de saber quem eram estas pes-
soas que assinavam estes nomes por toda parte, o que eles pretendiam 
com isto, e assim ganhavam cada vez mais fama e reconhecimento. Os 
artistas passavam a espalhar cada vez mais seus nomes para conquistar 
tal fama, ver Ganz (2004).

 

 Estas pessoas passavam a grafitar cada vez mais trens e metrôs para 
pulverizar seus nomes pelas cidades. Neste momento eles estão divididos 
em dois grupos: um grupo tinha como principal foco no grafite de suas 
tags (assinaturas) por trens e metrôs para que ganhassem as cidades e 
por consequência, fama. O outro grupo era dos artistas de rua que tinham 
como principal objetivo a interação com os transeuntes das metrópoles e 
suas obras.

Figura 09: Grafite em trens.
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Os trens têm um papel fundamental no início da história do grafite 
mundial, pois os grafiteiros ao escreverem neles, tinham a amplitude de 
seus nomes, eles queriam conquistar reconhecimento e fama por mais par-
tes do território e como os trens vão para muitos pontos do território eles 
conseguiam seus objetivos assinando seus nomes neles. “Em meados da 
década de 1980, afirma-se, não havia um único trem que não tivesse sido 
pintado com sprays...” (GANZ,2004).

Estas assinaturas com o tempo vão ganhando novas grafias, se tor-
nando cada vez mais rebuscadas e trabalhadas. Seus idealizadores se preo-
cupam cada vez mais com a originalidade, criatividade e autenticidade de 
seus trabalhos, elaborando e trabalhando mais as letras de suas TAGS. 
Assim criavam novas formas e texturas para elas. As assinaturas ganham 
volume, cor, símbolos e personagens.

Com o passar do tempo e a maior propagação das escritas e TAGS 
pelos suportes urbanos, a população começa a identificar seus realizado-
res e estes começam a ser reconhecidos como artistas por tais apreciado-
res, passando a ser aceitos e inseridos nos circuitos de Artes. Seus traba-
lhos passam do anonimato nos muros ao sucesso nos espaços de Arte. As 
obras ganham tal conotação e prestígio, saindo do anonimato das ruas 
para o reconhecimento das galerias. O grafite norte americano tem assim 
seu nascimento, e com o tempo foi se propagando pelos continentes, con-
quistando muitas gerações de realizadores e apreciadores.

À medida que os grafiteiros passam a visitar outros lugares, escrevem 
seus nomes. Era comum eles levarem em suas bagagens latas de sprays 
para espalhar seus trabalhos por onde visitam, ganhando assim reconheci-
mento fora de seu ambiente, difundindo seus trabalhos por muitos locais, 
logo o grafite chega aos trens, metrôs e paredes da Europa. É na Europa 
que a arte do grafite ganha suas primeiras mostras e exposições exclusi-
vas. Vale lembrar que a escrita nos muros europeus já era disseminada pelo 
movimento punk, com as escritas de seus ideais nos muros. (GANZ,2004).

Outra questão presente no grafite norte americano é o racismo, te-
mos os grupos raciais se utilizando dos suportes urbanos para reivindicar 
seus direitos e sua dignidade através de palavras escritas pelos muros da 
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cidade. Estas palavras serviam de protesto e demarcação territorial. Era 
comum encontrar marcas de grupos por muitos espaços das cidades norte 
americanas.

É com o movimento da cultura Hip Hop que o grafite passa a ganhar 
maior reconhecimento por todo mundo. 

Com o hip hop o grafite foi introduzido em quase todos os países ocidentais 

e também nos países orientais influenciados pelo ocidente ... Embora só 

mais tarde tenha chegado à Ásia e América do Sul, hoje cultura do grafite 

nesses lugares cresce a uma velocidade surpreendente... (GANZ,2004).

 

O grafite nova-iorquino tem sua primeira fase na distorção de letras, 
em seguida seus artistas criam novas formas e texturas: aumentam, en-
grossam e transformam, criam uma nova tipografia. Com o tempo há a 
criação de personagens junto com as letras, atualmente estes persona-
gens são autônomos às letras, retratando símbolos, personagens e emble-
mas da sociedade moderna.

 

                                                                 graWfite Nova Iorque

Figura 10: grafite Nova Iorque.
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Vivemos em um momento em que muitos estudiosos da Arte Urba-
na, como por exemplo, Ganz, vem chamando o grafite contemporâneo de 
“pós-grafite”, apesar de o spray ser o material mais tradicional e usado pe-
los artistas que trabalham com arte urbana. Hoje os grafiteiros dispõem de 
muitas outras opções de materiais e técnicas, como tinta a óleo ou acrílica, 
giz pastel, pôsteres, estênceis dentre outros. A dupla brasileira de grafi-
teiros Os Gêmeos, em seus trabalhos já se utilizam destes novos recursos, 
eles usam paetês, tecidos dentre outros materiais para compor suas obras.

Contemporaneamente, graças aos novos meios de comunicação, a 
arte urbana vem ampliando seus horizontes, a divulgação e disseminação 
de suas obras acontecendo em simultâneo por todas as partes do globo. 
Rapidamente é possível conhecer obras e artistas com um simples acesso 
a internet. Por isso a Arte Urbana pode ser considerada a arte que mais 
cresce tanto em realizadores como apreciadores no mundo. (STAHL,2009)

                

                 

Figura 11: Obra Bunker. Os Gêmeos. Figura 12: Obra Ópera da Lua. Os Gêmeos.
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No Brasil, o grafite surge junto com a pichação no período da ditadu-
ra militar. Palavras de ordem contra o regime político vigente eram propa-
gadas pelos muros por diversos militantes contrários ao sistema. Rabiscar 
paredes era um ato de vandalismo que muito se fez presente no período. 
Escrever nas paredes ou em qualquer espaço urbano público ou privado 
é crime ambiental segundo a lei 9605 que entrou em vigor em 1998. (GI-
TAHY,1999) Hoje em dia os grafiteiros já encontram um aparato legal que 
os protege. Segundo a alteração da lei acima citada que aconteceu no 
ano de 2011, fica permitida a realização de grafites que agreguem ao pa-
trimônio e que possuem autorização para serem realizados tanto em meios 
públicos como em privados.

 

 Nos Estados Unidos nomes como Keith Haring e Jean Michel Bas-
quiat saem do anonimato dos vagões para as galerias de arte, de anôni-
mos a famosos. Com este movimento a arte do grafite ganha força nas 
demais metrópoles, inclusive aqui no Brasil. Eles mostram como o grafite 
pode fazer parte de uma arte institucionalizada, uma arte que sai das ruas 
às galerias e espaços de Arte. Por terras brasileiras também temos muitos 
nomes importantíssimos para o grafite nacional e mundial, pessoas que 
saíram dos muros das ruas de diversos cantos do Brasil para os muros das 
galerias do mundo. Nomes como Alex Vallauri, Os Gêmeos, Toz, Ment, 
Eco, Airá, SWK, Jou, dentre muitos outros levam o nome do grafite nacio-
nal para todo mundo.

Figura 13: Keith Haring. Figura 14: Basquiat.
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PICHAÇÃO: VANDALISMO OU ARTE?

 Tanto o grafite como a pichação usam o mesmo suporte – a cidade – e o 

mesmo material (tintas). Assim como o grafite, a pichação interfere no espa-

ço, subverte valores, é espontânea, gratuita e efêmera. Uma das diferenças 

entre o grafite e a pichação é que o primeiro advém das artes plásticas e o 

segundo da escrita, ou seja, o grafite privilegia a imagem; a pichação, a pa-

lavra e/ou a letra. (GITAHY, 1999).

No princípio pichação e grafite eram confundidos. Mas logo foi pos-
sível ver e entender que as duas formas de manifestações artísticas são 
bastante distintas, a principal semelhança está (ou estava) no suporte onde 
ambas eram feitas: os muros.

O pichador tem como principal missão a busca pela aventura, pela 
adrenalina, por desbravar lugares que ninguém ainda deixou sua marca, 
segundo o depoimento de um pichador que faz parte do documentário 
do ano de 2009, “PIXO”, de João Wainer e Roberto Oliveira: “O pichador 
quer escancarar mesmo!”.

Figura 15: Pichação.
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Figura 16: Grafite com pichação.

 Neste documentário é possível ver a realidade da pichação pelas 
ruas da cidade de São Paulo. Nele podemos através dos relatos e ima-
gens entender como agem os realizadores da pichação. Para eles o céu 
é o limite! Querem é deixar sua marca nos pontos mais altos que ainda 
não foram explorados.

 

          

                                             

 Neste documentário é possível ver a realidade da pichação pelas 
ruas da cidade de São Paulo. Nele podemos através dos relatos e imagens 
entender como agem os realizadores da pichação. Para eles o céu é o limi-
te! Querem é deixar sua marca nos pontos mais altos que ainda não foram 
explorados.

 Segundo Gitahy, no trecho citado na abertura desde subcapítulo, a 
pichação interfere na cidade de uma maneira mais agressiva por assumir 
uma tipografia mais inelegível e um pouco agressiva. “Ela se torna de difí-
cil compreensão pelo leitor e isto causa certo afastamento entre o expec-
tador e a obra, o que a torna menos aceita e agradável a todos”, segundo 
M. um pichador carioca, que preferiu manter-se no anonimato.

 Podemos dizer que sua origem é próxima à origem do grafite, nas 
escritas na cidade de Pompéia, onde pessoas escreveram palavras de xin-
gamento além de outros temas encontrados nas paredes da cidade sob 

Figura 17: Pichação.
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as cinzas. Já no período medieval, os padres usavam o material piche para 
escrever nas paredes das ordens contrárias a sua, como uma forma de 
repudiá-las. Com o passar do tempo, ela começa a ser feita nas paredes 
das casas das pessoas que se pretendia atacar. Escreviam palavras ruins 
sobre seus moradores, escreviam suas más qualidades e defeitos. Daí para 
frente a escrita nos muros, a pichação foi usada por diversos movimentos 
e pessoas para gritar contra regimes políticos, para divulgação de ideais e 
objetivos. (GITAHY, 1999)

 Por não ser bem quista e ser um crime, passível de punição, a pi-
chação na sua maior parte é feita no período da noite e por jovens. Ela se 
tornou este tipo de prática, perdendo assim seu caráter meramente políti-
co, elas também servem de declarações amorosas, piadas e demarcações 
espaciais de seus realizadores. A pichação é uma arte transgressora.

“não é por acaso que a pichação surge e se intensifica nos grandes cen-

tros urbanos, mesmo nos países menos desenvolvidos. A pichação aparece 

como uma das formas mais suaves de dar vazão ao descontentamento e à 

falta de expectativas” (GITAHY, 1999).

  Gitahy propõe a divisão da pichação em quatro fases. A primeira 
seria do assinar (pichar) seu nome em exaustão pela cidade, com este ges-
to se desejava ser conhecido. A segunda fase seria da competição pelo 
espaço; se criam grupos para assinarem mais locais, estes grupos visavam 
a conquista de novos espaços para conquista de mais fama e reconhe-
cimento. A terceira fase é a de explorar novos desafios: escalar os mais 
variados suportes da cidade, de placas a prédios altíssimos, aqui o que 
importa é chegar aonde ninguém chegou. Já a quarta e última fase é o 
acontecimento da sua pichação chegar a mídia de massa e com isso o seu 
autor fica mais famoso entre os artistas da pichação, eles passam a pichar 
locais públicos importantes para conseguir a fama. 

 Os pichadores possuem uma escrita própria e autentica, é uma ti-
pografia que em muitos casos só eles e seus grupos conseguem entender. 
Outro fato curioso é que em cada região a pichação assume uma tipogra-
fia e características próprias. A pichação realizada em São Paulo é muito 
diferente da feita no Rio de Janeiro. (documentário “PIXO”, 2009). 
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 É comum até os dias de hoje acontecer reuniões de pichadores. 
Vários jovens vão até estes encontros munidos de seus cadernos buscando 
rabiscos de seus ídolos, outros pichadores que conseguiram atingir a fama 
por espalhar seu nome pelos mais diversos espaços públicos. Eles colecio-
nam tais pichações como troféus.

 A pichação continua crescendo e ganhando muitos adeptos apesar 
de ser uma atividade ilegal passível de punição. Muitos grafiteiros con-
temporâneos iniciaram sua carreira artística pichando muros, mas devido a 
muitos fatores, dentre eles o modo como a sociedade os trata, migraram 
para o grafite. No grafite eles são reconhecidos e conseguem ganhar di-
nheiro, mas mesmo assim às vezes eles ainda saem às noites para deixar 
sua pichação pelos suportes urbanos, segundo Gitahy.

OUTRAS FORMAS DE INTERVENÇÕES 
          

                                

A Arte Urbana é a manifestação artística que mais cresce entre 
realizadores e apreciadores por todo mundo. Os suportes urbanos rece-
bem cada vez mais novas formas e elementos de arte todos os dias. Por 
onde olhamos nos muros das cidades encontramos alguma manifestação 
artística. Ela não se limita apenas aos muros, ela chega a outros suportes 

Figura 18: Intervenção urbana.
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como placas, árvores, postes, dentre muitos outros. Ela não se prende a 
escritas ou desenhos, ela se expande a muitas formas, como cartazes, ade-
sivos, formas dentre outros para realizar seus trabalhos. 

 Os artistas urbanos podem agregar mais de uma forma em sua 
obra, eles podem mesclar muitas formas no momento de executar seu 
trabalho. É comum observarmos trabalhos com muitas técnicas de criação, 
grafiteiros juntam grafite, estêncil, cartazes para compor seu produto final. 
São trabalhos que podem agregar informações, propagandas, decorações 
e ideias ao espaço urbano.

 

MOLDES QUE PROLIFERAM IDEIAS E IDEAIS: O ESTÊNCIL
               

 Molde / estêncil

estêncil 

Estêncil é uma forma, um molde vazado com alguma palavra, frase 
ou desenho que pode ser reproduzido com certa agilidade pelos suportes 
da cidade com uso de tintas, tanto spray como em forma líquida com au-
xílio de pincéis e rolos.

 É uma técnica muito usada entre os artistas contemporâneos em 
seus trabalhos pela facilidade de reprodução de imagem e pela simplici-
dade em seu processo de elaboração de uma matriz, é uma forma barata 
de transmitir uma mensagem. (CARLSSON e LOUIE, 2015)

Figura 19: Molde estêncil. Figura 20: Estêncil.
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 A técnica pode ser aplicada nos mais diversos suportes e materiais 
interagindo e forma harmônica com o local onde é feito. Os artistas pen-
sam sobre os locais onde irão realizar seu trabalho.

 De acordo com o blog http://stencilpg.blogspot.com.br/2011/10/
origem-do-stencil.html sua origem nos remete ao Egito e China. No início 
folhas e rochas serviam de máscaras das partes que não seriam coloridas 
com os pigmentos. Atualmente são usados muitos materiais para a con-
fecção de matrizes na execução do trabalho, de chapas de radiografias 
a papelões, existe uma vasta gama de materiais que podem ser usados 
como moldes.

 Na China, nos anos 600, os desenhos começam a ser mais elabora-
dos e a técnica é usada para decoração de tecidos, era usado no processo 
de estamparia. No Japão, no mesmo período, tem-se o surgimento das 
máscaras reutilizáveis, o que permitia a reprodução em pequena escala do 
que era feito.

 Podemos chamar a técnica de “pochoir”, palavra francesa para este 
método de estamparia onde as matrizes são feitas artesanalmente, sendo 
reutilizáveis. Nesta técnica é possível utilizar de muitas cores. 

 Foi durante a Segunda Guerra Mundial que o estêncil passa a ser 
usado como intervenção urbana: ele era usado como propaganda de 
guerra e como forma de marcar os uniformes militares. Os movimentos 
estudantis que se propagaram nos anos 1960 e 1970 também utilizaram 
do estêncil como modo rápido e eficaz para disseminar suas ideias.

             

Figura 21: Estêncil. Figura 22: Estêncil.
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              Nas ruas como arte, a técnica ganha tal condição graças ao 
artista francês Blek Le Rat que usou a técnica do estêncil pelas ruas pari-
sienses no início dos anos 1980. Ele influenciou os expoentes contempo-
râneos da arte urbana. (FÉRES, 2013). Sua obra consistia em imagens de 
ratos feitos na técnica do estêncil pelos suportes urbanos.

 Atualmente o maior nome do estêncil mundial é o artista “anônimo” 
Bansky. Ele produz suas obras de maneira ágil e anônima pelos mais varia-
dos lugares do mundo, são imagens que dialogam com todo contexto so-
cial. São críticas ao sistema econômico e político mundial. Suas obras falam 
de temas como exploração, capitalismo, amor dentre outros.    

 

         

 O estêncil por ser de baixo custo e de fácil execução, cresce muito 
nos centros urbanos de todo o mundo, é comum observarmos obras da 
técnica pelas vias urbanas. Ele também faz parte de muitas outras composi-
ções artísticas. Em muitos trabalhos de grafite, podemos perceber o uso de 
máscaras compondo a obra em detalhes e acabamentos, agregando valor a 
ela. Artistas como Os Gêmeos usam muito da técnica em suas obras.

Figura 13: Estêncil. Figura 24: Estêncil.
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LAMBE LAMBE: CARTAZES QUE TEM MUITO A DIZER

 “Os pôsters provocam um efeito especial. Em contraste com as pie-
ces ou com outros quadros feitos com tinta ou com spray, estes são exe-
cutados muito rapidamente e devem ter também um efeito imediato... Os 
posters têm uma vida um pouco mais curta – embora possam inclusiva-
mente ser protegidos com um verniz contra a chuva...” (STAHL, 2009)

 Os cartazes são os primeiros meios de comunicação urbana. É atra-
vés deles que seus idealizadores criam um canal de comunicação com o 
público que pretende comunicar. 

 Tem sua origem na Idade Média servindo como uma espécie de 
substituto aos mensageiros reais que gritavam pelas ruas os comunicados 
das cortes. Tais gritos são substituídos por cartazes com as mensagens es-
critas, que eram afixados nos suportes urbanos, segundo Klotzel no folder 
da exposição Poster for tomorrow, que aconteceu no espaço Caixa Cultu-
ral do Rio de Janeiro nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2014.

Figura 25: Cartazes Lambe Lambe
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Os cartazes veem sendo usados por muitos séculos, com as mais di-
versas finalidades e distribuídos nos mais variados suportes urbanos. Pos-
suem atualmente diversos formatos e técnicas. 

Existem vários tipos de cartazes como os de propaganda e recom-
pensa, dentre muitos outros por exemplo. Eles podem ser encontrados 
em diversos países, culturas e locais do mundo contemporâneo. 

No Brasil não há uma forte tradição do uso de cartazes, sendo usa-
dos principalmente em campanhas publicitárias de produtos e serviços em 
pontos chaves de comunicação com o futuro público consumidor: pontos 
de ônibus, outdoors, transportes públicos, por exemplo. Porém em muitos 
lugares do mundo os cartazes são utilizados das mais diversas formas de 
comunicação, comunicam de assuntos de interesse coletivo até eventos 
culturais.

Muitos artistas urbanos da atualidade vêm se utilizando de cartazes 
na realização de seus trabalhos, devido a agilidade no momento da ex-
posição pelas cidades. Eles já levam suas obras prontas e as colam fácil e 
rapidamente nos suportes urbanos. Este tipo de intervenção urbana vem 

Figura 27: Parede com cartazes lambe lambe.
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crescendo em adeptos pelo mundo. Não vamos falar sobre os outdoors nes-
te trabalho, mas eles são uma importante forma de comunicação e também 
muito usados pelos artistas urbanos pela propaganda. 

A União Soviética do século XIX utilizou-se dos cartazes para divulgar 
seu regime político. Os cartazes construtivistas russos expressavam e comu-
nicavam os ideais revolucionários: a combinação de imagens impactantes e 
diretas, associadas a palavras objetivas e de impacto geravam uma fácil inter-
pretação da mensagem difundida pelos cartazes.

Estes cartazes foram desenvolvidos como umas das principais ferramen-
tas de propaganda política durante o período da Revolução Russa e na me-
dida em que a revolução se concretizava e expandia a estética e estilo dos 
cartazes se transformava, valendo-se dos novos recursos gráficos disponíveis, 
graças aos avanços industriais do período pós-revolução. A união de técnicas 
artísticas com recursos de linguagens e comunicação visual criaram cartazes 
únicos que dialogavam com toda questão político social da época. Conse-
guindo seu principal objetivo que era aumentar o número de pessoas envol-
vidas com a questão.
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