
 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CARLOS FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 

 

 

 

 

 

CONVERGÊNCIAS ENTRE DESIGN E STREET ART:  

A linguagem das ruas adentrando os espaços 

                 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 

CARLOS FRANCISCO DE ARAUJO SILVA 

 

 

 

 
CONVERGÊNCIAS ENTRE DESIGN E STREET ART: 

A linguagem das ruas adentrando os espaços 

 

 

  

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em Educação, Arte 
e História da Cultura. 
 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Marcos Rizolli 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha mãe Francisca 

e ao meu pai José Gaspar. 



 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, por me guiar e me fortalecer durante esta jornada; 

Aos meus pais, que sempre me apoiaram em todos os momentos e em todas 

as decisões; 

Às minhas irmãs e meus sobrinhos pelo apoio emocional; 

Aos meus familiares e amigos que torceram por mim em todos os momentos; 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Marcos Rizolli, pela dedicação nas orientações, 

contribuições e por confiar no meu trabalho; 

À Prof.ª Dra. Ingrid Hötte Ambrogi, por me propiciar novas formas de vivenciar 

a cidade e sua história, em meio às aulas, passeios e experiências gastronômicas; 

À Prof.ª Dra. Regina Lara, pelas dicas e contribuições para a elaboração do 

meu primeiro artigo aceito em um congresso internacional; 

A todos os professores do programa de Pós-graduação em Educação, Arte e 

História da Cultura que também contribuíram para o meu aprendizado compartilhando 

seu conhecimento, Jane Mary, Rosana Schwartz, Maria de Fátima e Miriam Celeste; 

À banca de qualificação, pelas contribuições dadas durante o exame; 

À CAPES, pela oportunidade de dedicação exclusiva e financiamento desta 

pesquisa durante o período de 12 meses; 

Ao MackPesquisa pelo auxílio e financiamento parcial na inscrição do 

congresso internacional CSO 2019 – Criadores Sobre outras Obras – FBAUL, Lisboa, 

Portugal. 

Ao grande amigo Rogério Teixeira de Souza, pelo apoio, dicas e conversas nos 

bons e maus momentos; 

À Mara, Selma, Adriana, Estela e Renata, pela amizade, conversas, passeios 

e apoio em cada disciplina cursada; 

A todos os colegas do PPGEAHC que dividiram suas experiências e amizade 

neste período; 

Aos membros da banca examinadora do exame de defesa. 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O fotógrafo, artista, inventor de afetos, que 
ziguezagueia sobre o real colhendo seus fragmentos, 
nos apresenta, não um reflexo do mundo, mas o 
mundo em si, visto através de seu olhar 
caleidoscópico.  

(Claudia Dias Elias, 2016) 
 
O que acontece no espaço empresta uma qualidade 
milagrosa ao pensamento, que se torna encarnado por 
meio de um design (em ambos os sentidos da palavra). 
O design serve como mediador - ele próprio de grande 
fidelidade - entre atividade mental (invenção) e 
atividade social (realização); e é implantado no espaço.  

(Irit Rogoff, 1998) 



 

RESUMO 

No cenário contemporâneo no qual a street art expande-se pela cidade e 

adentra com sua linguagem em novos espaços físicos, públicos ou privados, 

residenciais, comerciais, artísticos, em museus, galerias e casas de leilões, ganhando 

status de arte e reverberando em diversas áreas de design e segmentos de mercado 

com seus respectivos objetos, em áreas de comunicação e suas mídias, além de 

campos de estudo e pesquisa; este trabalho apresenta as convergências entre a street 

art  e o design, traçando relações entre a linguagem das intervenções visuais urbanas, 

a cidade e a sociedade. Por meio de uma metodologia criativa e interdisciplinar 

direcionada pelas estruturas da linguagem visual, na pesquisa qualitativa, exploratória 

e descritiva realizada através de revisão bibliográfica, pesquisa iconográfica e de 

campo, e da elaboração de uma narrativa com imagens e sobre as imagens, orientada 

pelo modo de ver do autor – designer e pesquisador -, o presente trabalho expõe a 

cidade como um palimpsesto repleto de camadas visuais, que inspira designers e 

artistas com seus grafites e pichações, entre outros estilos, fornece matéria-prima 

visual que estende-se ao design e retorna à cidade, refletindo o espírito de um tempo 

e direcionando as relações sociais por meio de tendências  de comportamento, moda 

e consumo. O designer é apresentado como mediador desta relação, capaz de ler, 

interpretar, traduzir e materializar em imagens e objetos que se constituem em cultura 

visual. Dentre os projetos de design analisados que apresentam apropriações, 

inspirações, ecos, contaminações, abstrações, reações e reflexos da street art, notou-

se a presença de projetos realizados por designers, alguns com características literais 

e outros com interpretações da linguagem das ruas; e outros projetos realizados por 

artistas visuais urbanos, cujos resultados mostram o espelhamento de suas próprias 

linguagens e estilos. Verificou-se que as formas de representação visual também 

variam conforme o segmento mercadológico, o público-alvo, a empresa produtora, a 

marca e o modo de ver e interpretar de cada designer. Além do fluxo imagético, 

percebeu-se, também, a transferência e a absorção de novos significados, valores e 

poderes simbólicos por parte do design e da street art. 

 

Palavras-chave: Design. Street art. Interdisciplinaridade. Convergências. Cultura 

Visual. Metodologia Criativa. 



 

ABSTRACT  

In the contemporary scenario in which the street art expands for the city and 

enters with your language in new physical spaces, public or private, residential, 

comercial and artistic spaces in museums, galleries and auction houses, gaining status 

of art and reverberating in diverse areas of design and market segments with their 

respective objects, in areas of communication and their media, as well as fields of study 

and research; this work presents the convergences between street art and design, 

tracing connections between the language of urban visual interventions, the city and 

society. Through a creative and interdisciplinary methodology guided by the structures 

of the visual language, in the qualitative, exploratory and descriptive research carried 

out through bibliographical revision, iconographic and field research, and the 

elaboration of a narrative with images and about the images guided by the way of 

seeing of the author - designer and researcher -, this work exposes the city as a 

palimpsest full of visual layers, which inspires designers and artists with their graffiti, 

among other street art styles, provides visual raw material that extends to design and 

returns to the city, reflecting the spirit of a time and directing social relations through 

behavior, fashion and consumption tendencies. The designer is presented as a 

mediator of this relationship, able to read, interpret, translate and materialize in images 

and objects that constitute a visual culture. Among the analyzed design projects that 

present appropriations, inspirations, echoes, contaminations, abstractions, reactions 

and reflexes of street art, it was noticed the presence of projects carried out by 

designers, some with literal characteristics and others with interpretations of street 

language. Other projects performed by urban visual artists were also noticed, whose 

results show the mirroring of their own languages and styles. It was verified that the 

forms of visual representation also vary according to the market segment, the target, 

the producing company, the brand and the way of seeing and interpreting of each 

designer. In addition to the imagetic flow, the transfer and absorption of new meanings, 

values and symbolic powers by design and street art were also perceived. 

 

Keywords: Design. Street art. Interdisciplinarity. Convergences. Visual Culture. 

Creative Methodology 
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1 INTRODUÇÃO 

Em meio a sociedade contemporânea na qual predominam as culturas visuais, 

em um contexto melhor imaginado e compreendido imageticamente, no qual as 

pessoas valorizam demasiadamente a experiência materializada em imagens, este 

trabalho apresenta algumas relações entre street art, design, cidade e sociedade, 

percebidas através do olhar curioso e observador de um designer e pesquisador, 

morador de uma grande metrópole como a cidade de São Paulo, acostumado a flanar 

por esta e por outras cidades com o olhar aguçado e atencioso aos detalhes, às 

mudanças e às inspirações que uma cidade pode proporcionar a um designer em seu 

processo criativo. 

As observações relacionadas à cidade e sua arquitetura começaram aos 16 

anos de idade, e em meio a edifícios antigos e contemporâneos que se apresentavam 

ao meu olhar durante as andanças pela cidade de São Paulo. Ainda na década de 

1997, me deparei com alguns grafites de irreverentes homenzinhos amarelos, 

dispostos em muros entre os bairros do Ipiranga, Cambuci e Liberdade chamando 

minha atenção para as cores, traços, texturas e temáticas daquilo, que para mim, eram 

instigantes ilustrações em um gigantesco livro em constante transformação, cujas 

páginas se apresentavam em muros e edifícios com suas ilustrações coloridas a cada 

esquina virada. 

Daquele dia em diante passei a reparar nas inúmeras intervenções artísticas 

dispostas pelos bairros desta cidade, entre outras então visitadas, buscando 

reconhecer as semelhanças dos traços e linguagens comuns a cada artista, 

admirando suas habilidades técnicas de desenho e, principalmente, sua criatividade, 

descobrindo naquele momento, que os autores daqueles grafites de homenzinhos 

amarelos que chamaram minha atenção para esta linguagem apresentavam-se com 

o nome de Os Gêmeos. 

No decorrer dos anos pude perceber a evolução das técnicas e a ampliação da 

utilização desta linguagem, não apenas dos irmãos Pandolfo, mas também de outros 

artistas desconhecidos; seja na cidade de São Paulo, seja no mundo, percebendo a 

valorização da linguagem e as discussões contraditórias entre a aceitação e a 

indignação com tais manifestações visuais, acompanhando a transgressão da street 

art, que com o passar do tempo, invadia não somente as ruas, mas adentrava também 

outros espaços.  
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Nesta trajetória, notou-se a ampliação da utilização das linguagens visuais 

urbanas, como o grafite e a pichação, entre outras, em diversas regiões da cidade, 

seja em muros de residências ou estabelecimentos comerciais, produzidos à revelia 

ou solicitados pelos próprios cidadãos, seja para a revitalização de espaços, atração 

de determinados grupos consumidores ou até mesmo com o sentido original e 

marginal, essência desta linguagem, de maneira a conduzir-se em direção à novos 

espaços, sejam estes físicos - públicos, privados, residenciais, comerciais ou 

artísticos, como museus e galerias -, sejam segmentos de mercado com seus 

respectivos objetos, ou até mesmo áreas de comunicação e suas respectivas mídias, 

além de campos de estudo e pesquisa. 

Em meio a este contexto, as imagens oriundas da street art ganharem o status 

de arte, de forma a serem expostas em bienais, galerias e museus, e leiloadas em 

importantes casas do setor a cifras milionárias, como é o caso da obra “A menina com 

balão” do artista britânico Banksy, que segundo o portal de notícias G1, foi leiloada 

em outubro de 2018 pelo valor de 1 milhão de libras, na casa de leilões Sotheby’s, em 

Londres – obra que se autodestruiu devido a um mecanismo embutido em sua 

moldura, instalado pelo próprio artista –, ato que para a casa de leilões, permitiu a 

criação de uma nova e controversa obra, renomeada como “Love is in the bin”, ou “O 

amor está no lixo” em tradução livre. 

Diante desta movimentação entre os espaços urbanos, e do deslocamento 

desta linguagem em direção à novos espaços, notou-se, também, a crescente 

convergência entre as linguagens da street art em direção aos projetos de design nas 

mais variadas áreas como: design gráfico, tipográfico, de embalagens, editorial, de 

ilustrações, de superfície, de estamparia, de moda, de interiores e de comunicação, 

incluindo as relações com a publicidade e o marketing; além de diversos segmentos 

de mercado como o de bebidas, de alimentos, de roupas e acessórios, de calçados, o 

têxtil, de decoração, de artigos para o lar, de beleza, o musical e o cultural, entre 

outros. 

As percepções mais latentes desta convergência ocorreram em fevereiro de 

2014, durante uma visita à feira Ambiente Fair, realizada em Frankfurt, na Alemanha, 

em estandes de fabricantes de porcelanas como a britânica Royal Doulton, com as 

coleções assinadas pelos artistas grafiteiros, também britânicos, Nick Walker e Pure 

Evil; a norte-americana Lenox com a linha “Graffiti” da grife DKNY, assinada pela 

fashion designer Donna Karan, e a portuguesa Spal, com suas coleções assinadas 
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por designers conhecidos como Jonathan Adler, e outras desenvolvidas por designers 

de seu próprio estúdio de criação. 

Tal deslocamento da linguagem das ruas e a sua convergência para o design, 

entre outras áreas, acomoda-se no campo de pesquisa da Cultura Visual e dos 

Estudos Visuais, pois de acordo com Nicholas Mirzoeff (1998), este campo está 

relacionado à vida cotidiana, aos eventos diários nos quais o expectador busca 

informações, significados ou prazer, em qualquer acontecimento visual desde pinturas 

à óleo, fotografias, cinema, televisão, internet, design, vitrines de lojas, campanhas 

publicitárias, ou street art, entre outros, atribuindo importância às imagens em um 

contexto cada vez mais visual e visualizado, com imagens conectadas a partir das 

mais diversas mídias e suportes. 

No contexto do design, das linguagens visuais e da Cultura Visual, este trabalho 

propõe a pesquisa, identificação, descrição e análise de um projeto prático 

investigativo, no qual investe-se o conhecimento científico sobre as convergências 

entre o design e a linguagem da street art, fundamentado em uma noção autoral e 

experiencial de design, sustentada pela confluência entre as práticas do design, da 

Gestalt e da arte, à luz de suas teorias, e materializado no campo da Cultura Visual e 

dos Estudos Visuais. 

O objeto de pesquisa apresenta uma metodologia criativa e interdisciplinar, 

conforme sugerida pelo campo da Cultura Visual, orientada pelas estruturas da 

linguagem visual, baseada em pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva; realizada 

por meio de revisão bibliográfica, pesquisa iconográfica e de campo, elaboração de 

pranchas com referências visuais e da construção de uma narrativa feita através de 

imagens e sobre as imagens. 

Além dos procedimentos e da exploração fundamentada que orientam este 

trabalho, foram levadas em consideração as subjetividades e o repertório cultural e 

visual do designer pesquisador, ancoradas na formação e atuação com design em 

áreas de design gráfico, programação cultural, comunicação visual, fotografia, criação 

e marketing, visual merchandising e desenvolvimento de produtos, resultando em um 

modo de ver particular, como sugere John Berger (2002), que inspirou na análise 

crítica e interpretativa do fenômeno. 

A metodologia detalhada contendo os modos de leitura deste pesquisador será 

demonstrada em momento oportuno dessa dissertação e não de forma antecipada, 

de maneira a permitir ao leitor uma maior liberdade de visualização, identificação, 
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análises, questionamentos e interpretações, ou seja, seu próprio modo de ver; e no 

encerramento da leitura, poderá tomar ciência da metodologia empregada – objeto do 

capítulo 5. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Mapear, comparar e analisar as práticas e influências que caracterizam as 

convergências entre a linguagem da street art e o design em um contexto urbano, 

cultural, social e visual, que ocorre local e globalmente. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Identificar os elementos visuais que caracterizam a linguagem da street art 

em seus diversos estilos e manifestações, e que convergem para o design; 

b) Identificar as áreas de atuação e os segmentos mercadológicos relacionados 

ao design nos quais ocorrem as convergências com a street art; 

c) Descrever as análises críticas e comparativas relacionadas às 

convergências; 

d) Apresentar o designer como mediador entre cidade, arte, design e 

sociedade, responsável pela materialização das convergências entre as linguagens 

visuais urbanas e o design. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Em meio ao contexto no qual a street art expande-se com sua linguagem e 

adentra novos espaços, verifica-se a crescente discussão e a proliferação da literatura 

referente ao tema, principalmente no que diz respeito às publicações relacionadas a 

curadoria de imagens, em especial as produzidas com trabalhos de artistas que se 

destacam neste meio. 

Apesar de já existirem pesquisas acadêmicas relacionadas à street art, muitas 

concentram-se em áreas como a da arquitetura, psicologia, sociologia e antropologia; 

e algumas voltadas à semiótica e à comunicação, porém esta pesquisa visa explorar 

a street art sob a ótica visual e conceitual, tangenciando territórios como o da arte, do 

design, e da Cultura Visual, dentro de um contexto histórico e cultural, contribuindo 
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para a produção de conhecimento científico à cerca deste tema, sua história, suas 

relações com a cidade, a sociedade e o design. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos. O primeiro propõe-se a 

apresentar o tema sobre o qual esta pesquisa se debruça, bem como sua relevância 

e atualidade no contexto contemporâneo do design. 

O segundo capítulo “A cidade como palimpsesto: adentrando as camadas 

visuais”, trata da cidade como materializadora de transformações estéticas e visuais 

advindas das transformações das relações sociais e das tendências globais ao longo 

do tempo, constituindo-se em fonte inspiradora para o design. Neste capítulo 

apresentam-se também informações sobre a origem e a história do grafite e da 

pichação, e consequentemente, da street art; informações sobre os estilos referentes 

à sua linguagem visual, além de alguns artistas pioneiros e contemporâneos. 

No terceiro capítulo “O design entre arte, cidade e sociedade”, apresenta-se a 

relação entre design, arte, cidade, sociedade e os elementos básicos das linguagens 

visuais, essenciais para a construção de qualquer imagem, objeto ou linguagem 

visual. 

O quarto capítulo “O designer e a leitura do mundo: interpretações, traduções 

e materializações – a mediação”, apresenta o designer como o mediador e 

materializador das convergências entre cidade, street art e design, apontando a street 

art como território criativo, onde são expostas as análises dos projetos de design - 

realizados por designers em diversas áreas e segmentos -, nos quais identificaram-se 

as convergências com a linguagem das ruas, associadas a conceitos como 

apropriação, inspiração, contaminação, eco e abstração, além de reações por parte 

de artistas urbanos. 

Ainda no capítulo quatro, são exibidas as interações entre artistas da street art 

e o design, com análises de projetos de design realizados pelos próprios artistas da 

street art, associados ao conceito de reflexo. Ao final deste capítulo são expostas 

reflexões sobre o consumo cultural e a transferência simbólica decorrente destas 

relações. 
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No capítulo cinco “Metodologia: revelando um modo de ver”, apresenta-se a 

metodologia detalhada aplicada a este trabalho, disposto propositalmente ao final com 

o objetivo de não influenciar o olhar do leitor, permitindo, assim, sua maior liberdade 

de visualização e interpretação. 

Por fim, no sexto e último capítulo, busca-se tecer as conclusões sobre o 

presente estudo. 
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2 A CIDADE COMO PALIMPSESTO: ADENTRANDO AS CAMADAS VISUAIS 

Ao flanar por uma cidade, em especial uma grande metrópole, é possível 

reparar na riqueza e na imensa variedade de formas, cores, texturas, grafismos, linhas 

e materiais que constituem uma complexa composição visual, rica em linguagens, 

textos e contextos, construídos intencionalmente ou não, compondo diferentes e 

variadas camadas constituídas pelas diversas formas de intervenção da mão humana 

ao longo do tempo, em um processo constante de construção e reconstrução da 

cidade, além da utilização e apropriação destes espaços pela população. 

Para Sandra Jatahy Pesavento (2004), os espaços urbanos espaços podem 

ser entendidos como territórios da cidade apropriados pelo homem, mas também 

como espaços construídos repletos de “materialidade edificada que se reveste de 

forma, função e significado”. 

Ainda segundo a autora, esta dimensão espacial exposta ao olhar do 

observador no contexto urbano, apresenta-se repleta de marcas incorporadas através 

do tempo, apresentando-se como um palimpsesto, rica em enigmas a serem 

decifrados e em textos superpostos sucessivamente. 

Esta superposição de escritas disposta em camadas, aguardam por um olhar 

atento e capaz de desfolha-las, uma vez que em muitos casos o acesso às camadas 

mais profundas e antigas encontram-se soterradas sob a ação do tempo e do homem. 

Estas constantes reconfigurações do espaço urbano, que se materializam 

também como novas composições visuais e estéticas, muitas vezes caóticas e 

inquietantes, e em outras harmônicas e atraentes, fornecem ao designer uma grande 

fonte de inspiração onde monumentos, construções, ruínas, detalhes arquitetônicos, 

calçadas antigas, pisos de prédios, letreiros, grafites e pichações, ou seja, o 

comportamento humano e suas intervenções sobre a natureza, entre outras 

intervenções visuais, fornecem referências gráficas, estéticas, constituindo um imenso 

painel visual repleto de signos e significados. 

Tais elementos, ou ingredientes, incorporados hora homogeneamente, hora 

heterogeneamente, fermentam as complexas culturas visuais urbanas de uma grande 

cidade, repletas de diversas formas de ser, comuns ao nosso tempo, refletindo a arte 

e a estética de contextos sociais pulsantes e vibrantes, que adicionam também a estes 

cenários outros ingredientes, para uns atraentes e para outros indigestos, como o 

grafite e a pichação; camadas visuais e superficiais que se superpõem às demais, 
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recobrindo a história com novas histórias, cores e grafismos inerentes ao tempo 

recente. 

Milton Santos (2001), também escreve sobre o tema e segundo ele a cidade, 

materializadora das relações humanas e do tempo, incorpora sequências de 

mudanças que constituem a história, criando periodizações e diferenças de 

significados, permitindo a existência de gerações urbanas que construíram e ainda 

constroem estes espaços de diferentes maneiras e com diferentes materiais, técnicas 

e ideologias, com características próprias inerentes às possibilidades e necessidades 

de cada período, trazendo o passado, distante ou recente, através de elementos 

estéticos e visuais, como os ornamentos das fachadas e portões de edifícios 

centenários, os vitrais, as linhas e detalhes arquitetônicos das construções de uma 

cidade, dos objetos incorporados à paisagem e até mesmo os grafites e pichações 

presentes nas superfícies do espaço urbano. A cidade nos apresenta na sua 

materialidade a “presença dos tempos que se foram e que permanecem através das 

formas e objetos que são também representativos de técnicas”. (SANTOS, 2001, 

p.21). 

Técnicas que de acordo com o autor, são aplicadas na paisagem urbana e nos 

objetos, ou seja, nos produtos do design, que remetem a diferentes períodos e 

permitem reconstruir o espaço urbano como palimpsesto, com camadas de tempos 

justapostos e superpostos, pois para ele técnica é também sinônimo de tempo, capaz 

de representar determinado momento e suas respectivas possibilidades de realização 

humana. 

Além das camadas materializadas, outras novas se constroem justapostas e se 

superpõem a todo momento, na cidade e consequentemente no design, direcionadas 

por tendências1 globais, ou projeções do futuro, relacionadas aos acontecimentos 

sociais do presente em âmbito mundial, em determinados períodos de tempo e espaço 

que para Santos (2001), irão se materializar plenamente na contemporaneidade, 

tempo em que há uma grande mundialização e internacionalização de tudo em função 

de diretrizes capitalistas. 

Trata-se da ação do tempo futuro, ou previsões de futuro, mais conhecidas como 

tendências, relacionadas à moda, ao design, à arquitetura, ao comportamento dos 

                                            
1 As tendências, ou previsões do futuro, “funcionam como um espelho do futuro da contemporaneidade. 
Espelho no qual signos atuais emergentes dos modos de vida presente refletem em projeções 
apontadas para um futuro”. (RECH e GOMES, 2016). 
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consumidores e assim por diante, geradas a partir dos estudos interdisciplinares que 

analisam as transformações do homem, da sociedade, das cidades e do mundo, 

entendendo e analisando o tempo passado e o tempo presente, com o objetivo de 

“prever” o tempo futuro e promover direcionamentos, conceituais e estéticos, mais 

claros e assertivos para empresas e designers em suas diversas áreas de atuação e, 

consequentemente retornar à cidade sob a forma de novos produtos, serviços e 

linguagens, responsáveis por adicionar novas camadas à cidade em um movimento 

sincrônico e diacrônico. 

 

2.1 CAMADAS SUPERFICIAIS: STREET ART 

2.1.1 Street Art: grafite, pichação e suas origens  

De acordo com Gustavo Lassala (2010), o ato de pichar surge “como produto 

das primeiras manifestações de expressão humana”, com o interesse em se 

comunicar, que devido a necessidade de se expressar passou a utilizar as paredes 

das cavernas como suporte, ilustrando pictograficamente cenas de caçadas, objetos 

pessoais e outras cenas cotidianas, evoluindo depois para códigos ideográficos, ou 

seja, representações de ideias através de símbolos e sinais, em que cada desenho 

tem um significado, e mais adiante para a linguagem escrita conhecida atualmente. 

Segundo Celso Gitahy (2012), neste período os materiais utilizados para a 

confecção dos desenhos eram terras de diferentes tonalidades, sucos extraídos de 

plantas e ossos fossilizados ou calcinados, normalmente misturados com água e 

gordura de animais. 

Conforme Lassala (2010), a evolução para a linguagem escrita poderia ter 

causado uma ruptura com a forma de expressão rudimentar ancestral, porém não se 

efetivou, uma vez que ainda é observada como atividade de comunicação e expressão 

humana comumente encontradas em cidades de todo o mundo, através da pichação 

e do grafite, entre outros estilos. 

Para Celso Gitahy (2012), os túmulos dos faraós egípcios podem ser 

interpretados como murais da antiguidade, os quais narravam fatos daquele período 

mesclando textos e imagens em suas paredes, assumindo características de grafites, 

porém com função decorativa, descritiva e com técnicas mais requintadas e traços 

mais elaborados que os primitivos. 
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Segundo o autor, esta forma de expressão artística foi utilizada por diversos 

povos desde o Extremo Oriente, Índia, China e Mediterrâneo. Gitahy (2012), afirma 

que os murais de Pompéia já demonstravam pinturas de qualidade realizadas pelos 

romanos, e que a técnica da têmpera, pintura feita a base de clara de ovo e realizada 

sobre o gesso úmido, que se estende desde a Idade Média fora bastante utilizada para 

a produção de painéis e murais em cúpulas de igrejas e palácios por muito tempo e, 

que antes disso, os primeiros cristãos já grafitavam, ou pichavam, os símbolos da 

igreja nas catacumbas de Roma, local onde se reuniam secretamente. 

Conforme Lassala (2010), a característica mais comum da pichação, que é a 

de escrever os nomes nas paredes, já era observado na cidade de Pompéia, na Itália, 

há mais de 1500 anos. Gitahy (2012), complementa que neste período predominavam 

inscrições como xingamentos, anúncios, cartazes eleitorais e poesias, segundo o 

autor, escrevia-se de tudo nas paredes. 

Durante a Idade Média, como explica Celso Gitahy (2012), a inquisição 

costumava castigar as bruxas cobrindo-as com piche, e os padres costumavam pichar 

as paredes de conventos e ordens que não lhes eram simpáticas. De acordo com o 

autor, as pichações passaram a ser realizadas nas paredes e muros das casas das 

pessoas as quais se queria atacar ou difamar, fora utilizada também por 

revolucionários ao redor do mundo para arranhar a imagem de seus governos e 

divulgar ideais e objetivos. 

Conforme Célia Maria Antonacci Ramos (1994), pode-se dizer que a pichação 

e o grafite, são os registros gráficos mais antigos já registrados pelo homem, que 

retornaram em outros espaços e tempos da Antiguidade, como na Grécia e em 

Pompéia, reaparecendo em outros momentos ao longo da história e na 

contemporaneidade. 

Segundo Gitahy (2012), no início do século XX muralistas mexicanos como 

Diego Rivera, José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros, entre outros, já 

decoravam paredes de edifícios públicos com a técnica da pintura mural, e afirma que: 

Em 1905, o Dr. AIL (pseudônimo do pintor Bernardo Carnada) publicou um 
manifesto defendendo a necessidade de uma arte pública. Em Barcelona, 15 
anos depois, Siqueiros fez apelo aos artistas da América, proclamando a 
necessidade de se lançarem todos à tarefa de promover uma arte capaz de 
falar às multidões. (GITAHY, 2012, p. 15). 

 
De acordo com Gitahy (2012), no Brasil durante a década de 1950 já existiam 

diversos murais decorando as fachadas de alguns edifícios com temas referentes a 
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história e a arte brasileiras, como o mural realizado por Di Cavalcanti na fachada do 

Teatro de Cultura Artística, na região central de São Paulo, com aproximadamente 

quinze metros de comprimento. Para o autor, “o movimento muralista junto com a pop 

art apontavam para a origem do graffiti contemporâneo enquanto expressão artística. 

(GITAHY, 2012, p. 16). 

Celso Gitahy (2012) explica que após a segunda guerra mundial diversos 

produtos em aerossol como inseticidas, perfumes e desodorantes, entre outros, 

passaram a ser produzidos, além da utilização de bombas compressoras para pintura 

automotiva, invenções que incentivaram a elaboração de tintas e vernizes em spray, 

que atribuíram maior velocidade e movimento aos grafiteiros e pichadores, 

contribuindo para o surgimentos de tais manifestações em diversas partes do mundo, 

em especial no Brasil durante a década de 1950. 

Lassala (2010) complementa que os atos de pichação realizados na 

antiguidade e Idade Média reverberaram com o passar do tempo em diversas cidades, 

ganhando novas ideologias, estilos, conceitos e técnicas passando por Paris no ano 

de 1968, período em que os operários realizaram greves gerais e surgiram inscrições 

nas paredes como forma de protesto estudantil, devido as formas de estruturação da 

sociedade de consumo, comunicando a indignação de alguns grupos para os demais 

membros da sociedade e para as autoridades. Movimentação similar ocorria no Brasil 

neste mesmo ano, porém voltadas contra o regime militar manifestando opiniões em 

favor da democracia. Gitahy (2012) complementa que o spray viabilizou que tais 

reivindicações fossem rapidamente registradas nos muros das cidades. 

Célia Maria Antonacci Ramos (2007, p. 1262), afirma que, em Paris neste 

período os grafites foram utilizados como forma de protesto, em meio a outras formas 

como panfletos e jornais, escrevendo nos muros da cidade frases inteligentes e curtas 

como “É proibido o trabalho alienado, É proibido proibir, A imaginação toma o poder”, 

o que marcou na história dos protestos a presença dos jovens, e segundo a autora, 

[...] projetaram para muitas outras cidades e grupos de jovens a transgressão 
lúdica de viver a cidade como espaço de comunicação. Túneis, viadutos, 
elevados, muros, monumentos - espaços especialmente criados e protegidos 
nos projetos urbanistas - passaram a ser alvo preferido dos grafiteiros. 
(RAMOS, 2007, p. 1262). 
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De acordo com Ramos (1994), “A partir desse despertar parisiense, logo outros 

lembraram dessa antiga possibilidade de registrar mensagens, extremamente livre, 

descompromissada, anônima e gratuita.” (RAMOS, 1994, p. 14). 

No início da década de 1970, em Nova Iorque, Estados Unidos, de acordo com 

Ramos (2007, p.1262), devido as características urbanísticas da cidade, a 

concentração de diferentes culturas e a forte marginalização, Nova Iorque passou a 

ser tomada por desenhos, frases e caligrafias elaboradas que circulavam 

principalmente nos trens subterrâneos da cidade, demarcando a presença das 

periferias e das mais diversas origens tais como chinesas, filipinas, ucranianas, 

dominicanas, jamaicanas e nigerianas, e também das diversas classes econômicas e 

sociais. 

Ramos (2007), complementa que os jovens, a maioria do sexo masculino, 

assinavam seus apelidos ou nomes com grandes letras estilizadas nas laterais dos 

trens e, além das tags, passaram a incorporar também ícones e frases da cultura pop 

norte-americana, incluindo em seus repertórios personagens de histórias em 

quadrinhos e animações, além de saudações comerciais normalmente utilizadas pelos 

grandes magazines nova-iorquinos. Segundo a autora, ao perceberem esta 

possibilidade de comunicação visual urbana, outros writers, ou pichadores, 

começaram a ocupar o espaço urbano. 

Conforme Ramos (1994), as pichações realizadas no metrô de Nova Iorque 

surpreenderam a população, afugentaram muitos turistas e passou a ser combatida 

pela polícia e, ao citar Baudrillard, afirma que as inscrições dos nomes e sobrenomes, 

pseudônimos, endereços e números de ruas, configurava uma rebelião vinda dos 

guetos com o objetivo de dizer que tais pessoas existiam, que habitavam 

determinadas ruas e bairros e que viviam ali naquele momento. 

Célia Maria Antonacci Ramos (2007), ao citar Craig Castleman, também afirma 

que nos anos 1970, a maioria dos pichadores nova-iorquinos eram estudantes de artes 

e design interessados em História da Arte, que demonstravam suas habilidades para 

desenhar, pesquisavam e trocavam informações sobre técnicas, estilos, materiais e 

locais para grafitar, ou seja, transgredir, se comunicar e mostrar novas formas de arte 

e ocupação do espaço urbano. 

Para Gustavo Lassala (2010), tratava-se também de uma forma de resposta à 

repressão em meio as revoltas urbanas que ocorriam na cidade de Nova Iorque, em 

meio aos grupos de negros e porto-riquenhos dos guetos da cidade. 
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Ramos (1994) ao citar as palavras de Heléne de Nicolay para a revista francesa 

“L’ART VIVANT”, de 1973, que escrevia que a arte de Nova Iorque estava nas ruas e 

nos metrôs, e não nos museus da cidade, em reação ao crescimento do movimento 

das pichações e grafites pela cidade norte-americana; comenta que da mesma forma 

que outras linguagens contemporâneas como a música e o espetáculo cênico, “Assim 

as imagens, livres dos recintos fechados, seletivos – como igrejas, museus ou galerias 

-, são expostas diretamente nas ruas da cidade.” (RAMOS, 1994, p. 29). 

Na década de 1970, em São Paulo, de acordo com Ramos (1994), já surgiam 

pichações esporádicas pela cidade que evoluíam e fixavam-se na cidade, com 

rabiscos, palavras de amor, palavrões direcionados à cultura, propaganda política ou 

pornografia, precedendo o grafite. 

Conforme Lassala (2010), nesta mesma década de 1970 surgiram pelos muros 

da cidade de São Paulo, entre outras cidades brasileiras, poemas, palavras e frases 

bem-humoradas e enigmáticas, com imagens e inscrições realizadas com estêncil, em 

diálogo com a cidade. Gitahy (2012), cita como exemplos as frases “Celocanto 

Provoca Maremoto”, escrita em referência ao monstro de um seriado japonês 

chamado National Kid, e “Cão Fila Km 22” acompanhada do grafite da silhueta de um 

cão da mesma raça, referenciando um criador de cães Fila. 

Em 1975, segundo Gitahy (2012), ocorre uma exposição de grafite no Artist’ 

Space de Nova Iorque, com apresentação de Peter Schejedahl, que seria a precursora 

desta linguagem em meio ao universo da arte; linguagem que se consagrou em 1981 

com a mostra New York/New Wave, organizada por Diego Cortez no PSI, um dos mais 

importantes espaços vanguardistas da cidade de Nova Iorque. Ainda segundo Gitahy 

(2012), posteriormente nomes como Kaith Haring e Jean-Michel Basquiat, grafiteiros 

do metrô nova-iorquino, registraram presença no evento Documenta, de Kassel. 

Nesta década surge também a Fun Gallery, no East Village em Nova Iorque, 

dirigida por uma atriz de cinema da Patty Astor, que segundo Gitahy (2012), seria a 

primeira galeria dedicada inteiramente ao grafite. 

Célia Maria Antonacci Ramos (2007), destaca a década de 1980 como um 

período importante para o grafite, em especial na cidade de Berlim, devido ao famoso 

muro de 4,5 metros de altura e 166 Km de extensão, construído em 1961, que dividia 

a cidade em duas, ou seja, o lado oriental comunista, e o lado ocidental capitalista – o 

Muro de Berlim. 
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Segundo a autora, do lado Leste, o muro apresentava-se totalmente branco, a 

cor ali existente era apenas o vermelho que aparecia em alguns trechos após 

incidentes violentos e sangrentos, porém, do lado Oeste, capitalista, apesar de já 

anunciar alguns poucos protestos pichados desde maio de 1968; passou a apresentar 

diversas e coloridas manifestações a partir dos anos de 1985 e 1986, provavelmente 

após a publicação do livro Subway Art, sobre os grafites realizados em Nova Iorque 

no ano de 1984. Ao citar Waldenburg, Ramos (2007) afirma que antes deste período 

eram grafados no muro apenas algumas siglas discretas como GDR=KZ, que significa 

campo de concentração, ou USA=AS/SS. 

De acordo com Ramos (2007), durante os anos de 1986 a 1989 o muro foi 

preenchido por intervenções dos moradores de Berlim, por imigrantes do Leste 

Europeu, da América do Sul e do Norte, da França, da Suíça e da África, ou seja, 

pessoas de diversas partes do mundo e de diferentes classes sociais, incluindo 

ativistas, turistas e artistas, anônimos ou conhecidos, como Keith Haring, por exemplo. 

Dentre as intervenções que entraram para a história do grafite, Ramos (2007) 

menciona imagens e frases anônimas, como protestos contra ou a favor do muro, além 

de outras intervenções realizadas com spray, colagens, mosaicos, desenhos à lápis, 

carvão ou pastel; que permitiam a liberdade de criatividade dos interventores, e ainda 

segundo a autora, através de práticas como pintura, desenho, escrita ou fotografia, 

“as pessoas se apoderavam do muro, transformando um espaço de segregação em 

espaço de comunicação e de patrimônio”. (RAMOS, 2007, p. 1264). 

Conforme a autora, em 9 de novembro de 1989 o muro físico foi derrubado e 

as imagens dos grafites registrados foram catalogados, retratando parte da história ali 

ocorrida, algumas delas foram incorporadas ao patrimônio artístico de alguns museus 

de arte. 

No Brasil, especificamente em São Paulo, como informa Ramos (2007, p. 

1265), as performances de grafite adentraram a cidade através do artista etíope Alex 

Vallauri, que havia passado anteriormente por Nova Iorque e Buenos Aires e, passou 

a carimbar pelos muros e portas de diversos estabelecimentos da cidade, uma bota 

feminina com salto agulha, imagem segundo a autora extraída da fábrica de carimbos 

Dulcemira Ltda; sempre grafitada com a técnica de máscara, conhecida como estêncil. 

Na sequência passou a carimbar luvas, um frango assado e a imagem da personagem 

feminina pantera, advinda das histórias em quadrinhos Jungle Jim, de Alex Raymond. 
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Vallauri espalhou outras imagens pela cidade, sempre com a mesma técnica, e 

chamou a atenção de outros jovens, incluindo os estudantes de arquitetura Carlos 

Matuck e Waldemar Zaidler, que ajudaram a espalhar pela cidade as imagens de 

outros personagens das histórias em quadrinhos e personagens do cinema norte-

americano, como Elizabeth Taylor, Elvis Presley, e o Gordo e o Magro. 

Segundo Ramos (2007), durante os anos 1980, muitos jovens incomodados 

com as políticas impostas naquele período passaram a interferir nos espaços urbanos, 

dentre eles o grupo TupiNãoDá, formado por estudantes da Universidade de São 

Paulo, que começaram grafitando o campus da FAU/USP e logo tomaram as margens 

do rio Tietê e o Túnel Rebouças com pinturas e desenhos, o que inspirou outros jovens 

a grafitarem e/ou picharem por toda a cidade de São Paulo, entre outras cidades 

brasileiras, apresentando uma nova forma de comunicação, ocupação dos espaços e 

valoração da arte. 

O espaço urbano paulistano que, de acordo com Ramos (1994), havia sido 

inaugurado por poetas com suas pichações pelos muros da cidade, após a adesão 

desses artistas plásticos, estudantes de arquitetura e técnicos em desenhos, passou 

a ser preenchido rapidamente em um salto quantitativo e qualitativo. 

Lassala (2010), afirma que no Brasil a pichação passou a gerar indignação a 

partir da década de 1980, na capital paulistana, em meio ao movimento da pixação, 

grafado com “x”, devido ao fato de ser um estilo próprio dos interventores paulistanos, 

com gramática própria e estética única, caracterizada pela tipografia com tag reta; que 

passou a escrever codinomes pelos muros da cidade em letras grandes que 

ocupavam toda a superfície do suporte, gerando a indignação e repulsa da população, 

e assim marginalizando esta atividade. Este movimento, segundo Lassala (2010), 

ganhou força na década de 1990 e permanece até hoje, e o que antes era frequente 

apenas em alguns lugares da cidade durante a década de 1970, espalhou-se por toda 

a cidade com o surgimento de novos grupos, que utilizavam este ato como forma de 

identificação e diferenciação entre os grupos de pichadores, ou grifes, como se auto 

intitulam. 

Ainda na década de 1980, segundo o autor, a estética dos logotipos das bandas 

de rock e heavy metal inspiraram as letras grandes e angulares feitas com spray ou 

rolo de espuma, típicas da pixação paulistana, convivendo lado a lado com outros 

estilos como o bomb, o sticker, a pichação, o estêncil, o letreiro, o grapixo, a 

miscelânea, o grafite e outras intervenções de arte urbanas. 
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Neste período, considerado de grande importância para a divulgação e 

crescimento da linguagem do grafite e da pichação no Brasil, de acordo com Celso 

Gitahy (2012), ocorria também o intercâmbio entre artistas brasileiros e norte-

americanos que se encontravam no país, e que influenciaram na estética e nas 

técnicas desta linguagem junto aos artistas locais, que passaram a incorporar as letras 

coloridas típicas do grafite norte-americano, estilo que passou a ser chamado no Brasil 

como “estilo americano”, auxiliando na origem do que Gitahy (2012) chama de 

grapicho e Lassala (2010) de grapixo, com a letra “x”. 

Conforme Gitahy (2012), estas experiências ocorreram junto com o movimento 

hip-hop e passaram a ser difundidas através de camisetas, calças e jaquetas, ou seja, 

pelo design de moda. Dentre os artistas brasileiros que participavam dos eventos e 

experiências ligados ao grafite e à cultura hip-hop no ano de 1980, Gitahy (2012) cita 

Os Gêmeos, ou seja, Gustavo e Otávio Pandolfo, além de Nina Pandolfo. 

Ainda segundo o autor, o estilo americano começou a ser realizado e difundido 

em grande escala em 1989 com os artistas Os Gêmeos, Speto, Binho e o grupo 

Aerosol que, além das letras coloridas e bem trabalhadas típicas do grafite nova-

iorquino, passaram a desenvolver desenhos mais elaborados ligados ao universo hip-

hop, com figuras humanas dançando, cantando em trajes específicos, como os da 

linguagem norte-americana. 

De acordo com Lassala (2010), o grafite passou a ser aceito e valorizado devido 

as cores, técnicas, imagens elaboradas, complexas e com grande apelo estético, 

construídas através dos mais diversos recursos e técnicas  como pintura, adesivos, 

colagens, aerógrafos, estêncil, em muros, esculturas, telas, pisos, calçadas, postes e 

em locais públicos ou privados, galerias fluviais e outros locais degradados, levando 

cor e uma estética positiva, chamando a atenção para a revitalização de espaços 

muitas vezes deteriorados, como galerias subterrâneas, edifícios e espaços 

abandonados, entre outros, com as mais diversas mensagens. 

Passaram a ser realizados também em locais fechados, privados, e sob 

encomenda, com o patrocínio e consentimento do proprietário, além de ganharem 

status de arte na contemporaneidade, adentrando galerias de arte, museus, feiras, 

bienais e outros espaços, com novos suportes como telas, esculturas e instalações, 

entre outros, além de adentrar outros universos como o da publicidade, comunicação, 

moda e design, contribuindo para a adição de novos significados a esta e a outras 

formas de expressão urbanas. 
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2.1.2 Estilos de linguagens visuais urbanas  

De acordo com Gustavo Lassala (2010), existem diversos estilos de expressões 

gráficas, ou visuais, existentes no espaço urbano, difíceis de serem classificadas 

enquanto arte, escrita, protesto ou intervenção, mas responsáveis por atribuir 

características que compõem a paisagem visual dos grandes centros urbanos. 

Inúmeras manifestações visuais em muros e fachadas subvertem a 
arquitetura das cidades ao mesmo tempo que ajudam a compor o contexto 
visual urbano atual. São imprevisíveis ocupações visuais que se espalham 
pelos mais diversos cantos da cidade e que podem facilmente ser captadas 
por qualquer transeunte. A dificuldade em classificar essas manifestações – 
se arte, escrita, intervenção ou protesto – e a própria variedade de estilos 
gráficos fazem do assunto um campo fértil para desentendimentos. 
(LASSALA, 2010, p. 23). 

 

Os estilos e técnicas referentes às linguagens visuais praticados no espaço 

urbano são classificados por alguns autores conforme listado abaixo: 

Street Art ou Arte de Rua: segundo Gitahy (2012, p.41), o movimento 

relacionado à Arte de Rua surgiu em Paris, apesar de o grafite ser proibido na cidade, 

devido ao professor de História da Arte da Sorbonne, Denys Riout, autor de Le livre 

du graffiti (1985), da Editions Alternatives, que nomeou o movimento de Picture Graffiti, 

uma vez que os grafites que se espalhavam pela cidade de Paris, além de outras 

cidades da Europa como Londres, Berlim e Amsterdã, apresentarem características 

mais figurativas e mais próximas das Artes Plásticas, ou seja, inspiradas em pinturas; 

distanciando-se da pichação que apresentava características ligadas ao traçado de 

letras. 

Para Lassala (2010), a Arte de Rua é intervenção urbana onde existe a intenção 

de expressar o ponto de vista individual ou coletivo, e caracteriza-se pelo bom humor, 

provocação e irreverência. 

Nela podem ocorrer protestos ligados a questões do cotidiano, problemas 

políticos, falta de estrutura e áreas verdes na cidade, poluição visual e outros 

questionamentos sociais, que variam de acordo com a época. 

Para o autor, este tipo de intervenção não se limita à escrita, mas utiliza-se de 

outros artifícios como cartazes, placas falsas, esculturas e intervenções em 

monumentos, estátuas, árvores, mobiliário urbano, projeções com luzes e animações 

em fachadas e outras formas criativas de interagir com o espaço urbano e com 

diferentes suportes. 
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De acordo com Lassala (2010), esta arte é exposta e trabalhada nas ruas em 

protesto contra galerias, museus e outras formas tradicionais de acesso à arte, mas 

sempre em diálogo com o público, que normalmente não tem acesso a estes espaços. 

Segundo Ulrich Blanché (2015), pesquisador e professor assistente da 

Heidelberg University, na Alemanha, ao citar Peter Bengtsen (2014), afirma que “o 

termo Street Art não pode ser definido de forma conclusiva, pois que o que ele engloba 

está em constante negociação”. (BERGTSEN, apud BLANCHÉ, 2015, p. 33, tradução 

nossa), porém, de acordo com o autor, apesar de não apresentar uma definição 

conclusiva, pode apresentar uma definição funcional: 

Street Art consiste em imagens, personagens e formas autorizadas, criadas 
ou aplicadas em superfícies no espaço urbano, que intencionalmente buscam 
comunicação com um vasto número de pessoas. A Street Art é feita de uma 
forma performática, participativa e efêmera, e muitas vezes, como site-
specific. (BLANCHÉ, 2015, p. 33, tradução nossa). 
 

 

 
Figura 1: Projeção realizada em edifícios de diversas cidades pelo artista visual e designer Ygor Marotta. Fonte: 
https://www.ygormarotta.com/projetos/luxemburgo-2/. 
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Figura 2: Intervenção do artista de rua e grafiteiro Tom Bob, conhecido pelas obras irreverentes realizadas em 
suportes inusitados de diversas cidades, principalmente em Nova Iorque. Fonte: https://www.demilked.com/street-
art-graffiti-tom-bob-new-york/. 

 
Sticker: derivado do termo em inglês que significa adesivo. Estes são colados 

por toda a cidade em diferentes suportes, produzidos a partir de desenhos livres ou 

com máscaras e spray realizados diretamente no papel ou vinil adesivos e, até 

impressos em diferentes métodos como serigrafia ou impressão digital. 

Em alguns casos exige maior elaboração e conhecimentos de informática, 

softwares gráficos e manipulação de imagens, entre outras técnicas. 

Gustavo Lassala (2010), informa que os adeptos desta técnica costumas 

fotografar e postar seus adesivos e suas intervenções nas redes sociais e sites de 

fotografia, divulgando seus trabalhos e promovendo a troca de adesivos e o 

intercâmbio entre pessoas de outras regiões. 

Segundo o autor os praticantes afirmam que se trata de uma forma de resposta 

ao uso massivo da propaganda no espaço público, promovida pelas agências de 

publicidade e os políticos. 

Trata-se de manifestação temporária devido a fragilidade dos materiais 

utilizados, como o papel e o vinil, que se utiliza também de linguagens da comunicação 

publicitária e do design gráfico, como slogans, símbolos, logotipos e personagens com 

forte apelo visual. A facilidade de transporte e aplicação favorece sua multiplicação 

pelas ruas das cidades. 
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Figura 3: Stickers, ou adesivos, com assinaturas (tags) aplicados em mobiliário urbano. Fonte: 
http://bomit.com/stickerblog/tag/cash4/. 

 

Letreiro: normalmente produzido pelo proprietário da fachada, portão ou muro, 

ou por alguém contratado pelo mesmo. Produzido com pincel, muitas vezes de forma 

precária e rudimentar, com o objetivo de comunicar-se com seu público-alvo, conforme 

Lassala (2010). 

As mensagens costumam ser avisos, proibições, anúncios de produtos e 

serviços prestados. Esta técnica costuma ser utilizada também na confecção de 

placas diversas. 

 

 
Figura 4: Letreiro direcionado a informar sobre estacionamento de bicicletas. Fonte: 
https://designculture.com.br/tipografia-vernacular-e-tema-de-projeto-em-sc. 



31 
 

 

Graffiti ou Grafite: Etimologicamente, segundo Ramos (1994), o termo se 

refere ao bastão de grafita, mineral de carbônio usado na fabricação de lápis, dando 

origem à expressão grafismo, que se distingue de outras formas de atividade motoras 

devido a intenção de registro, como ocorre desde as inscrições primitivas nas 

cavernas. Esta raíz deu origem a palavra italiana grafito, cujo plural é graffiti. 

De acordo com Celso Gitahy (2012), a palavra graffiti deriva da palavra italiana 

graffito, que significa “inscrição ou desenhos de épocas antigas, toscamente riscados 

a ponta ou a carvão, em rochas, paredes etc.”. (GITAHY, 2012, p. 13); sendo graffiti o 

plural de graffito, é usada no singular para significar a técnica, e no plural refere-se 

aos desenhos em si. O autor menciona que graffiti também podem ser os rabiscos 

feitos na infância e aqueles gravados em bancos de praças e banheiros, entre outros 

suportes; significando riscar e/ou documentar fatos e situações ao longo do tempo. 

Conforme Ramos (1994), em inglês adotou-se graffiti, sem diferença para o 

singular ou plural, em português inicialmente adotou-se grafito e, desde 1987, grafite 

no singular grafites no plural, com o significado de inscrição urbana. 

Segundo Gitahy (2012), o suporte do grafite é a cidade em sua totalidade, ou 

seja, vai além dos muros, postes, viadutos e demais suportes disponíveis no espaço 

urbano, tratando-se de linguagem efêmera por natureza, uma vez que está exposta 

às mudanças do espaço e às intempéries climáticas, com conteúdo diverso que vai 

desde a crítica social até as mensagens e seres descontraídos e bem humorados. 

Para o autor, trata-se de “um convite ao encontro e ao diálogo”. (GITAHY, 2012, p. 

16). E, além de ser considerado pós-moderno, “representa a situação histórica em que 

ocorre, não porque necessariamente toda arte deva ser engajada, mas porque é 

realizada pelo sujeito histórico dentro de um contexto histórico-social e econômico”. 

(GITAHY, 2012, p. 17). 

Gustavo Lassala (2010), complementa que se trata de uma forma de 

intervenção urbana cujas letras e/ou elementos exigem maior complexidade na 

elaboração e execução, reconhecida pela diversidade de cores, formas e apelo 

estético, que exigem do artista noções de técnicas de pintura, volume, movimento, 

perspectiva, cor, sombra e luz. 

De acordo com o autor, os grafiteiros podem utilizar diversos recursos como 

pintura, colagens, aerógrafo, esculturas, estêncil e diferentes suportes como telas, 

piso, calçadas, postes, muros, caixas de telefonia, galerias subterrâneas, edificações 
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abandonadas, onde “o trabalho não ganha em exposição e visibilidade pública, mas é 

valorizado pela poética e pelo contraste visual”. (LASSALA, 2010, p. 31). 

Ramos (1994) complementa que os grafites também podem ser realizados com 

grafite, pincel, giz ou spray. 

Lassala (2010) ainda explica que os artistas grafiteiros costumam trabalhar 

conforme suas ideologias, preferindo muitas vezes atuar em locais abandonados e 

deteriorados, intervindo para um melhor aproveitamento dos espaços urbanos, além 

de tentarem desmistificar os símbolos de dominação cultural, buscando a melhor 

compreensão da população através de imagens temáticas ligadas a questões sociais 

e políticas, com forte apelo visual. 

Segundo o autor, os trabalhos podem ser realizados em lugares fechados e 

particulares, mas neste caso os projetos costumam ser patrocinados ou 

encomendados, realizados de forma individual ou coletiva. Muitos artistas ainda atuam 

em galerias de arte, com telas, esculturas, instalações, além de roupas e outros 

objetos, e alguns adentram no circuito da arte sendo considerados artistas 

contemporâneos, participando de bienais, exposições e feiras de arte, apresentando 

seus estilos, suas ideologias, metodologias e técnicas próprias. 

Celso Gitahy (2012) classifica a linguagem do grafite em dois tipos, sendo elas 

estética e conceitual. 

Em relação à classificação estética, Gitahy (2012) argumenta que se trata de 

uma expressão plástica figurativa ou abstrata, a qual utiliza-se do traço e/ou da massa 

para a definição das formas, apresentando natureza gráfica ou pictórica, com a 

utilização de imagens do inconsciente coletivo, produzindo assim, releituras de 

imagens já editadas e/ou criações do próprio artista.  A repetição de um mesmo 

original feito por meio de uma matriz, ou máscara, característica, segundo o autor, 

herdada da pop art, além da repetição de um mesmo estilo, quando realizado à mão 

livre, também podem ocorrer. 

No que diz respeito à classificação conceitual, Gitahy (2012) aponta o grafite 

como subversivo, espontâneo, gratuito e efêmero, capaz de discutir e denunciar 

valores sociais, econômicos e políticos com ironia e humor; apropriando-se do espaço 

urbano e interferindo na arquitetura da cidade com o objetivo de discutir, recriar e 

imprimir a interferência humana nestes espaços. 
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Para o autor o grafite democratiza e desburocratiza a arte, pois a aproxima do 

homem, sem qualquer distinção, produzindo sua galeria urbana em espaços abertos 

e acessíveis. 

Gitahy (2012, p. 19) ainda informa que o grafite se origina das artes plásticas e 

privilegia a imagem, diferenciando-se da pichação, próxima linguagem a ser discutida, 

que advém da escrita e privilegia a palavra e/ou letra. 

Em relação às diferenças com a pichação, Ramos (1994, p. 52), afirma que o 

grafite é uma linguagem que trabalha com um maior controle do processo de criação, 

na escolha das imagens, dos materiais e dos locais, ao contrário da pichação, que 

atua no improviso. No grafite tudo é importante, ou seja, o desenho, o local, o entorno, 

o espaço, as direções, a cor, a forma, a arquitetura, os signos já existentes, e até 

mesmo os sonhos, crenças e delírios dos habitantes da cidade. 

 

 
Figura 5: Grafite em banca de jornal na região da Bela Vista, em São Paulo. Personagem irreverente em cores 
vibrantes, contrastando com o preto. Fonte: Própria. 
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Figura 6: Grafite em muro do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Fonte: Própria. 

 
 

 
 
Figura 7: Grafite do britânico David Walker. Figura realista com sobreposição de pinceladas, sprayadas e respingos 
multicoloridos. Fonte: https://graffitiurban.com/david-walker-graffiti-artist/david-walker-graffiti-artist-david-walker-
paintings-colorful-the-beautiful-street-art-of-david/. 
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Figura 8: Muros grafitados com cores vivas em contraste com o preto. Fonte: 
https://abrilviagemeturismo.files.wordpress.com/2017/01/2015_04_14_2139_9-1.jpeg. 
 

 
Pichação: Segundo Celso Gitahy (2012, p. 19), pichar significa “ação ou efeito 

de pichar; escrever em muros e paredes; aplicar piche em; sujar com piche; falar mal”. 

Ação executada normalmente à noite, devido ao caráter ilegal e subversivo que, 

porém, se popularizou perdendo o caráter exclusivamente político, absorvendo 

também temas ligados ao amor, piadas ou simplesmente os nomes de seus autores. 

Conforme Célia Maria Antonacci Ramos (1994), a pichação antecede ao grafite 

e parte de um processo mais anárquico de criação, que visa transgredir e até agredir, 

marcar presença, provocar, chamar a atenção sobre si e sobre o suporte, que podem 

ser muros, paredes, postes, placas de trânsito, topos de prédios e monumentos, 

preferindo-se lugares hipervalorizados ou sacralizados como instituições bancárias, 

teatros, espaços culturais, museus, igrejas, escolas e prédios recém-restaurados, pois 

a contestação ocorre em relação aos valores econômicos, históricos, sociais e 

culturais da cidade. 

De acordo com Gustavo Lassala (2010), as características não definem um 

padrão estético em relação à forma e ao conteúdo, embora seja possível ocorrer. O 
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estilo evidencia o uso da tipografia, ou seja, palavras e letras, mas permite o uso de 

desenhos ou ilustrações simples, mais próximos de símbolos, normalmente realizados 

em espaço de tempo curto e de forma caótica por qualquer um, sempre em locais 

invadidos e sem autorização, seja em áreas externas ou internas como banheiros, 

escolas, transporte público e outros ambientes. 

Segundo Ramos (1994, p. 48), esta ausência de qualquer gesto qualitativo 

obrigatório, seja estético ou de conteúdo, permite que qualquer um possa pichar, seja 

com carvão, spray, tinta ou prego, escrevendo, desenhando, rabiscando ou pintando. 

Ainda de acordo com a autora, o ato assemelha-se a uma forma de jornalismo cultural, 

cheia de comentários advindos de grupos marginalizados que vivem na periferia da 

sociedade. 

 

 
Figura 9: Fachada de um edifício no centro de São Paulo com diversar pichações, principalmente Tags. Fonte: 
Própria. 
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Celso Gitahy (2012, p. 27), informa que, desde a década de 1980, a pichação 

no Brasil apresenta quatro fases com características próprias, sendo que a primeira 

fase consistia em carimbar o próprio nome pelos bairros da cidade apropriando-se de 

toda e qualquer superfície, chamando a atenção para si, e com o objetivo de sair do 

anonimato. 

A segunda fase, segundo o autor, foi marcada pelo surgimento da competição 

pelo espaço urbano, utilizando-se de pseudônimos ou símbolos que identificassem 

cada grupo. Nesta fase os grupos ou pichadores solitários criavam novas e diferentes 

letras, cada vez mais chamativas com o objetivo de tornarem-se conhecidos. Esta é a 

fase em que o espaço físico da cidade se satura com a pichação. 

De acordo com Gitahy (2012), na terceira fase passam a pichar em lugares 

cada vez mais altos, driblando seguranças e porteiros de edifícios públicos e 

residenciais. O que passa a contar nesta fase é o maior desafio de realização, ou seja, 

o picho mais difícil. Nesta fase ocorre também a intensificação da pichação que passa 

a cobrir os monumentos públicos da cidade. 

A quarta fase é apontada por Gitahy (2012) como o auge da pichação, pois o 

objetivo dos pichadores passa a ser o de causar polêmicas, aparecer e desafiar as 

autoridades, além de realizar obras que chamem a atenção da mídia. 

Segundo Célia Maria Antonacci (1994),  

Aos pichadores interessa mais o ato, o rito, o aparecer, o transgredir, e menos 
o processo criador. A eles o resultado final estético não só é secundário, como 
chega, em alguns casos (como nos rabiscos e palavrões), a ser desafiado; já 
que , com uma estética dissonante que busca o rabisco, o sujo, mais se 
transgride os padrões da cultura, e, logo, mais se chama a atenção sobre si 
e sobre o trabalho. Quanto mais proibição, mais instigante o rito da 
transgressão. (RAMOS, 1994, p. 48). 
 

 

Pixação: Trata-se de um tipo específico de pichação, grafado com a letra ‘x’, 

ou seja, com grafia e estilo próprios, surgido e existente somente em São Paulo, como 

explica Gustavo Lassala (2010). 

Pode ser realizado individualmente ou em grupos, ou gangues como cita o 

autor, e seus praticantes costumam competir ativamente por visibilidade, valorizando 

intervenções realizadas em condições difíceis, usando sprays, rolos ou pequenos 

compressores improvisados. O maior objetivo é gerar fama e ibope. 

Segundo Lassala (2010), as letras não são facilmente entendidas pela 

população leiga, portanto somente os pixadores e as pessoas mais atentas costumam 
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entende-las. O estilo de letra usado é chamado de “Tag Reto”, com letras angulares, 

e segundo o autor tornou-se a assinatura da cidade de São Paulo. 

 

 
Figura 10: Pixação paulistana com tag reta. Fonte: https://sems.adv.br/dono-de-estabelecimento-comercial-sera-
indenizado-por-pichacao/. 

 
 

 
 
Figura 11: Pixação paulistana com tag reta. Fonte: Própria. 
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Grapicho ou Grapixo: De acordo com Celso Gitahy (2012, p.31), a grafia 

correta é grapicho, pois trata-se de uma fase intermediária entre a pichação e o grafite, 

pois tratam-se de pichações mais coloridas e elaboradas constituídas por letras e 

arabescos feitos com máscaras.  

Segundo o autor, o grapicho apresenta forte influência dos grafites norte-

americanos, originados nos guetos de Nova Iorque e nos metrôs da cidade, que se 

tornaram a identidade visual do hip-hop levando muitos pichadores brasileiros a 

incrementarem suas pichações, e assim, originando o grapicho. 

Conforme Gustavo Lassala (2010), a grafia correta é grapixo, com a letra “x”, 

pois trata-se da mescla de características da pixação (paulistana) e do grafite, é 

caracterizado por letras, ou tipografia, desenvolvida por pichadores adicionando-se 

duas ou mais cores no miolo e no contorno das letras, muitas vezes com recursos de 

sombra e volume. 

Aproxima-se do grafite devido ao maior tempo de execução, sendo realizados 

por vezes, em lugares onde existam grafites ou em parceria com grafiteiros. 

 

 
Figura 12: Grapicho ou Grapixo com letras desenhadas e multicoloridas, contrastando com o preto. Fonte: 
http://resizeme.club/picresize-334_0.html. 
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Bomb: Conforme Lassala (2010), é uma técnica difundida por grafiteiros norte-

americanos, encontrada em São Paulo e em outras regiões do mundo. Caracteriza-se 

por letras desenhadas de modo relativamente rápido. 

Sua tipografia possui características estéticas específicas, como formas 

arredondadas, com contorno, preenchimento e grafismos para simular volume, 

normalmente com a presença de duas ou três cores; podendo ser também apenas 

com contorno sem preenchimento, totalmente colorido ou monocromático. 

De acordo com Lassala (2010), sua estética aproxima-se da estética do grafite, 

porém é realizado de forma ilegal, sem autorização, aproximando-se mais da pichação 

ou pixação. 

 

 
Figura 13: Bomb em muro com duas cores. Fonte: https://www.bombingscience.com/azek-3/. 
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Figura 14: Bomb em muro com apenas uma cor e o centro vasado. Fonte: https://graffitiartly.com/the-best-throw-
up-graffiti/the-best-throw-up-graffiti-font-bombing-graffiti-graffiti-throw-up-good-font-graffiti-throw-ups/. 

 
 

Stencil ou Estêncil: Técnica de reprodução de imagens feita com uma matriz 

de impressão que permite sua reprodução em série, podendo ser utilizada em conjunto 

com outras técnicas e estilos como o grafite, o sticker, a pichação, etc. 

A matriz costuma ser feita com base rígida como papel cartão ou acetato, na 

qual desenha-se e em seguida entalha-se com estilete, para que a área de impressão 

fique vazada. 

De acordo com Lassala (2010), em posse desta matriz o interventor a posiciona 

no local onde se deseja imprimir e utiliza o spray para preenche-lo. Esta técnica 

permite a reprodução em série em qualquer local ou suporte. 
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Figura 15: Estêncil de Nick Walker em muro de Paris. Fonte: https://streetartnews.net/2012/04/nick-walker-new-
mural-in-paris.html. 

 

Miscelânea: Conforme Lassala (2010), é caracterizada pela mistura de 

intervenções, imagens e técnicas, realizadas pelo mesmo autor ou sobrepostas em 

camadas por diferentes interventores ao longo do tempo em um mesmo suporte. 

 

 
Figura 16: Miscelânea com camadas sobrepostas de adesivos, ou stickers e pichações. Fonte: 
https://teatimeinwonderland.fr/2018/04/16/ou-trouver-du-street-art-sur-shoreditch-londres/. 
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Figura 17: Miscelânea com camadas sobrepostas de adesivos, ou stickers e pichações do artista Mynty. Fonte: 
http://brightoncreatives.com/minty-street-artist/. 
 

Mural: Segundo Célia Maria Antonacci Ramos (1994), trata-se de intervenção, 

mas não transgressão, pois perde a dimensão de infração e violação dos padrões 

culturais pré-estabelecidos, uma vez que na maioria das vezes são encomendados e 

pagos apresentando, em muitas ocasiões, caráter persuasivo. 

De acordo com a autora, caracteriza-se pela pintura em muro ou parede, 

externa ou interna, pública ou privada, em grandes ou pequenas dimensões, da qual 

espera-se qualidade decorativa, proporcionando um visual mais colorido à cidade. O 

mural necessita de projeto, seleção de materiais, observação do local, pois o artista 

sabe que a exposição ao clima irá alterar a obra com o tempo e, por isso, os materiais 

devem ser adequados ao suporte e às alterações climáticas. 

Suas características chamam atenção à arquitetura da cidade, tem o intuito de 

ser obra de arte apreciada, durável e monumental, podendo apresentar conotação 

política, educativa ou decorativa, estando a favor do contratante. Ainda segundo 

Ramos (1994), os muralistas costumam ser artistas de renome e conhecem bem os 

problemas técnicos dos suportes; em seus projetos consideram a distância do 

receptor, o ângulo da obra e todo o entorno da cidade que se integra à obra. 
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Figura 18: Painel Oscar Niemeyer na lateral do edifício Ragi Buainaim feita a partir da Avenida Paulista. Fonte: 
http://www.dionisioarte.com.br/conheca-eduardo-kobra-artista-e-muralista-brasileiro/. 

 

Pseudografite ou Pseudomuralismo: De acordo com Ramos (1994, p. 60), 

refere-se a uma linguagem hibrida entre grafite e mural, que surge da tentativa da 

prefeitura de controlar outras linguagens urbanas como o grafite e a pichação, com 

características mais próximas às do muralismo, porém seus autores acreditam estar 

fazendo grafite. 

O surgimento ocorre na década de 1990 com a iniciativa da Prefeitura de São 

Paulo de criar escolas de grafiteiros, para formá-los e direcioná-los para espaços 

selecionados pela própria prefeitura, com a utilização de materiais doados e, na 

maioria das vezes, inadequados ao suporte e ao meio ambiente no qual são aplicados; 

e segundo Ramos (1994), “os trabalhos acabam não tendo um resultado e uma 
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durabilidade condizentes com as propostas artísticas do muralismo urbano, e nem 

seguem as contravenções e liberdades dos grafites/pichações”. (Ramos, 1994, p. 60). 

 

 
Figura 19: Pseudografite ou Pseudomural em muro de escola em Fortaleza. Fonte: 
http://vidaarteedireitonoticias.blogspot.com/2015/05/artegrafite-escola-e-arte-comunidade.html 
 

Lambe-lambe: De acordo com o site designculture.com.br, o lambe-lambe 

descende da arte de colar cartazes pelas ruas, que originou-se no final do século XIX 

com o aparecimento da imprensa e da impressão em massa, o que permitiu a criação 

de novas mídias como pôsteres e cartazes, os quais possibilitavam a rápida 

disseminação de informações pelas cidades através da colagem de cartazes com 

conteúdos diversos. 

Este recurso foi bastante utilizado por circos devido aos espetáculos itinerantes 

e a necessidade de espalhar as propagandas pelas ruas de forma rápida e barata, 

sendo adotado por outros segmentos com o passar do tempo e os avanços dos 

métodos de impressão, que possibilitaram o uso de artes mais detalhadas, coloridas 

e em escalas maiores. 

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu o ressurgimento de pôsteres de 

protesto e apoio à contracultura, culminando na adoção desta linguagem por artistas 

e interventores dos espaços urbanos, que passaram a usufruir da característica 

imediatista e massiva desta mídia, criando assim, o lambe-lambe, também conhecido 

como wheatpaste pôster ou paste up. 

Segundo o site designculture.com.br, inúmeros artistas passaram a se utilizar 

desta mídia para produzir e espalhar sua arte pelas ruas da cidade, possibilitando 



46 
 

 

maior tempo e concentração na etapa de elaboração da arte e maior agilidade no 

momento da aplicação pela cidade, garantindo a transgressão característica da 

maioria das linguagens visuais urbanas. 

 

 
Figura 20: Lambe-lambe aplicado em muro, em meio a stickers e pichações, do artista Minty. Fonte: 
http://brightoncreatives.com/minty-street-artist/. 

 

Diante da variedade de linguagens visuais urbanas, registros imagéticos, 

simbólicos e icônicos, de acordo com Ramos (1994), as imagens dos grafites, 

pichações, murais e outras formas de arte de rua não querem ser classificadas ou 

definidas, pois são um pouco de tudo e escapam de rotulações, definições ou 

classificações, não existindo fronteiras entre elas, porém, portando algumas 

características que atribuem certas especificidades a cada uma, mas ainda existindo 

hibridez entre essas linguagens, “sabemos que todo grafite tem um pouco de 

muralismo e de pichação, e que o mesmo serve para outras manifestações do gênero”. 

(Ramos, 1994, p. 20). 

Para Célia Maria Antonacci Ramos (1994), o grafite e a pichação como 

linguagens de transgressão, são movimentos de contracultura com processo centrado 
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no ritual do risco, que violam as expectativas da cultura que pré-determina a utilização 

dos espaços da cidade, mas que passam a ser absorvidas pelo próprio sistema que 

as baniu, e “vão pouco a pouco nutrindo a cultura que as rejeita”. (Ramos, 1994, p. 

45). E, ainda segundo a autora: 

A produção de linguagem urbana revela, em seus múltiplos códigos, as 
tensões, marginalizações, disputas e reinvindicações dos seus habitantes, 
porque o que se escreve ou prescreve em seus muros é obra dos cidadãos, 
e não imposição das instâncias institucionalizadas. (Ramos, 1994, p. 33). 

 
 

2.1.3 Criatividade em ação: alguns artistas do universo urbano  

Naquele primeiro momento em que repara num estêncil no pavimento, num 
autocolante numa caixa de correio ou numa escultura de metal presa a um 
sinal de trânsito, é repentinamente transportado para outro mundo – para uma 
subcultura vibrante que se infiltra e erradica a monotonia da vida do dia-a-dia. 
A sua viagem quotidiana para o emprego, ou aquela pequena ida à loja, torna-
se agora numa aventura à medida que procura a criatividade em locais 
inesperados. (McCORMICK, SCHILLER, SENO, 2010, p. 10). 
 

Inúmeros artistas atuam diariamente nas ruas das cidades de forma 

independente e anônima, produzindo obras efêmeras que podem durar horas, dias ou 

até meses, sendo alteradas por outros artistas, pelas condições climáticas, removidas 

pelos proprietários de cada espaço ou até mesmo pela prefeitura. 

De acordo com McCormick et al. (2010), estes artistas oferecem sua arte 

gratuitamente, resistindo às pressões comerciais que regem museus e galerias, 

interagindo com o ambiente urbano e enxergando a cidade como uma imensa tela em 

branco que cativa a imaginação, reclamando com cada trabalho uma parte da cidade 

que foi vendida aos anunciantes, produzindo suas obras em bairros e espaços 

abandonados e negligenciados, com o objetivo de criar algo especial, uma arte que 

acrescente algo à cidade, criando uma energia que melhore os espaços em erosão, 

pois, conforme os autores, para estes artistas a cidade está viva e eles não podem 

viver sem fazer sua arte. 

Segundo McCormick, Schiller e Seno (2010), a tecnologia passou a exercer um 

importante papel no rápido desenvolvimento e na difusão da Street Art, pois qualquer 

obra pode ser fotografada, documentada e partilhada, encorajando outros artistas e 

disponibilizando estes conteúdos em larga escala, permitindo que admiradores e 

artistas tenham acesso a trabalhos realizados em todo o mundo, muitas vezes no 

instante em que são postados, podendo reagir, interagir, comentar e até mesmo 

incorporar estes conteúdos nos próximos trabalhos. 
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Independente da tecnologia, muitos artistas contribuíram ao longo de décadas 

para a disseminação da Street Art no Brasil e no mundo, culminando na enorme 

dimensão que esta forma de arte ganhou na atualidade. Artistas que, segundo 

McCormick et al. (2010, p. 10), acreditam no conceito de que as imagens e ideias por 

eles trabalhadas devem ser assimiladas, manipuladas e transferidas livremente para 

todo o mundo. 

Diante de um grande número de indivíduos ou de grupos de artistas que 

atuaram, ou ainda atuam, no cenário da Street Art no decorrer dos anos, contribuindo 

com suas obras nos espaços urbanos ou nos museus e galerias, entre outros espaços 

e mídias, para que a arte urbana adquirisse a relevância que conquistou na 

contemporaneidade; para este trabalho foram selecionados alguns dos precursores 

desta linguagem no Brasil e no mundo, além de artistas contemporâneos com grande 

projeção neste universo, tais como Blek Le Rat, Kaith Haring, Jean-Michel Basquiat, 

Alex Vallauri, Carlos Matuck, Waldemar Zaidler, e os contemporâneos Blu, Banksy, 

Os gêmeos (Gustavo e Otávio Pandolfo), Speto e Eduardo Kobra. 

Blek Le Rat: Xavier Prou, nascido em 1951 em Paris, França, conhecido como 

o criador do graffiti stencil, ou estêncil, entre os anos de 1981 e 1983, influenciando 

artistas ao redor do mundo, inclusive o britânico Banksy. 

De acordo com o site do artista, influenciado pelo grafite de Nova Iorque, após 

uma viagem realizada em 1971, Blek Le Rat percebeu que a linguagem do grafite 

poderia ser aplicada pelas ruas de Paris, porém não queria imitá-la, seu desejo era 

criar um estilo próprio e por isso teve a ideia de usar estêncil. 

Entre 1981 e 1983 o artista começou a espalhar pequenos ratos pelas ruas de 

Paris, pois segundo ele, são os únicos animais selvagens vivos nas cidades e apenas 

eles sobreviverão quando a raça humana desaparecer ou morrer. O artista se diz 

fascinado por pessoas que mesmo diante do risco de vida não hesitam em dizer o que 

pensam, como é o caso da primeira figura em tamanho real que fez nas ruas, um 

irlandês que grita com soldados ingleses. 

Segundo a Revista Zupi, Blek Le Rat teve sua identidade revelada em 1991 

após ser preso ao tentar grafitar uma réplica da Madonna de Caravaggio, evento que 

o fez mudar sua dinâmica de trabalho, levando-o a estampar seus estênceis em 

cartazes, ou lambe-lambes, para uma aplicação rápida e sem flagrante. 

Após a prisão, de acordo com o site Dionísio.Arte, o artista passou a dedicar-

se também a telas e pôsteres produzidos em seu ateliê. 
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Figura 21: First Rats in Paris, 1981, de Blek Le Rat. Estêncil. Foto extraída do site do artista. Fonte: 
http://bleklerat.free.fr/1a/stencil%20graffiti%201.html. 

 

 
 
Figura 22: Blek Le Rat grafitando imagens de ratos, sua marca registrada, com spray e máscara. Estêncil. Fonte: 
http://www.dionisioarte.com.br/blek-le-rat-conheca-um-dos-maiores-nomes-do-stencil/. 
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Figura 23: Estêncil de Blak Le Rat em rua da capital francesa. Estêncil. Fonte: http://www.dionisioarte.com.br/blek-
le-rat-conheca-um-dos-maiores-nomes-do-stencil/. 

 

 
 
Figura 24: Estêncil de Blak Le Rat em rua da capital francesa. Estêncil. Disponível em: 
http://www.dionisioarte.com.br/blek-le-rat-conheca-um-dos-maiores-nomes-do-stencil/. 
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Kaith Haring: Nascido em Reading, Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 04 

de maio de 1958, começou a desenhar muito cedo, aprendendo algumas habilidades 

básicas de desenho animado com seu pai, e observando a cultura popular ao seu 

redor, influenciado pela linguagem de Dr. Seuss e Walt Disney. 

De acordo com o site oficial do artista, Haring.com, Kaith Haring mudou-se para 

Nova Iorque em 1978, matriculou-se na Escola de Artes Visuais (SVA) e logo fundou 

uma comunidade de arte alternativa que se desenvolveu nas ruas do centro da cidade, 

nos metrôs e clubes, ou seja, fora do circuito dos museus e galerias, tornando-se 

amigo de artistas como Kenny Scharf, Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol. 

No ano de 1980, passou a se comunicar com um amplo público, através de 

seus desenhos feitos com giz branco nos painéis publicitários não utilizados e cobertos 

com papel preto fosco em uma estação do metrô nova-iorquino, produzindo entre os 

anos de 1980 e 1985 centenas desses desenhos, chegando a marca de cerca de 40 

por dia. 

Conforme o site oficial do artista, os desenhos tornaram-se familiares para os 

passageiros e o metrô tornou-se um laboratório para a execução de suas ideias e seus 

traços simples e, entre 1980 e 1989, Kaith Haring alcançou reconhecimento 

internacional participando de inúmeras exposições individuais e coletivas em locais 

como Westbeth Painters Space, Galeria do Soho, Galeria Tony Shafrazi, Documenta 

7 em Kassel, Bienal de Arte de São Paulo e Bienal de Whitney. Produziu projetos 

públicos e privados como o outdoor da Spectacolor na Times Square, cenários para 

teatros e clubes, relógios para a Swatch, campanha publicitária para a vodka Absolut, 

além de inúmeros murais ao redor do mundo. 

O artista dedicou-se bastante a obras públicas com mensagens sociais, foram 

mais de 50 trabalhos em várias cidades do mundo, muitas para instituições de 

caridade, hospitais, creches e orfanatos. Dentre os murais mais famosos estão o 

criado para o 100º aniversário da Estátua da Liberdade, em 1986, com o auxílio de 

900 crianças, o mural do Necker Children’s Hospital em Paris, França, realizado em 

1987, e o mural pintado no lado ocidental do Muro de Berlim, três anos antes de sua 

queda. Kaith Haring também realizou oficinas de desenho para crianças em escolas e 

museus de Nova Iorque, Londres, Amsterdã, Bordeaux e Tóquio, produzindo também 

imagens para programas de alfabetização. 

Segundo o site haring.com, o artista abriu uma loja em 1986, chamada Pop 

Shop, no Soho, em Nova Iorque, na qual vendia camisetas, pôsteres, brinquedos, imãs 
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e bottons, permitindo o maior acesso das pessoas à sua arte, com produtos de baixo 

custo. 

De acordo com o site oficial do artista, Haring também atuou em projetos com 

artistas como Madonna, Grace Jones, Bill T. Jones, William Burroughs, Timothy Leary, 

Jenny Holzer, Yoko Ono e Andy Warhol. 

Artista do universo urbano, famoso pelas obras com linhas simples, cores fortes 

e características lúdicas, Haring realizou mais de 100 exposições individuais e 

coletivas em vida, e outras realizadas desde sua morte, possuindo obras em acervos 

de museus em países como Estados Unidos, Canadá, Áustria, Brasil, França, 

Alemanha, Suíça, Israel, Bélgica, Holanda, Hungria, Itália e Japão, dentre eles The 

Museum of Contemporary Art of Los Angeles, New York e Sidney, Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, Brasil, Centre Georges Pompidou em Paris, França e 

François Pinault Collection, Palazzo Grassi, em Veneza, Itália, conforme o site oficial 

do artista, Haring.com. 

 

 
Figura 25: Kaith Haring em vagão do metrô, ao fundo encontra-se um de seus trabalhos realizados nos painéis 
pretos de uma estação do metrô de Nova Iorque. Fonte: https://www.widewalls.ch/street-art-legends-best-of-keith-
haring-art/. 
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Figura 26: Mural referente ao filme Crack is Wack, de1986, em Nova Iorque. Fonte: 
https://www.widewalls.ch/street-art-legends-best-of-keith-haring-art/. 

 

 

 
Figura 27: Houston Bowery Wall, em Nova Iorque, 1982. Fonte: https://www.widewalls.ch/street-art-legends-best-
of-keith-haring-art/. 
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Figura 28: Obra de Keith Haring com cores vibrantes e contraste com o preto, com mensagem de cunho social em 
combate à Aids. Fonte: http://www.dionisioarte.com.br/keith-haring-um-icone-do-grafite-dos-anos-80/. 

 

 Jean-Michel Basquiat: Segundo Pieter Tjabbes, curador da exposição sobre 

Jean-Michel Basquiat, com obras da coleção Mugrabi, realizada no Centro Cultural 

Banco do Brasil, em São Paulo, 2018; Basquiat, nova-iorquino nascido em 1960, é 

considerado um dos artistas mais importantes da segunda metade do século XX, pois 

sua obra personifica a mistura da decadência e empolgação, e os reflexos dos ritmos, 

sons e da vida de Nova Iorque nos anos de 1970 e 1980. 

De acordo com Tjabbes (2018), Basquiat apareceu nas paredes de Lower 

Manhattan com o pseudônimo SAMO, entre os anos de 1977 e 1979, período em que 

escrevia frases críticas, enigmáticas e às vezes poéticas, mas apesar de sua ligação 

inicial com as intervenções urbanas, o artista não se considerava um grafiteiro. 

Jean-Michel Basquiat também se destacou na cena musical com sua banda 

Gray, sua formação se deu em meio a invenção do hip-hop, que trazia inovações 

culturais e mudanças nos territórios da música, dança, poesia e artes visuais ocorridas 

nas ruas de Nova Iorque nos anos 1980. 

Tjabbes (2018), afirma que Basquiat era um dos poucos artistas afro-

americanos em um mundo artístico com predominância branca, e que sua arte com 

forte teor político tratava de temas ligados ao universo negro norte-americano, seus 
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traumas e a ausência de diversidade no mundo artístico, retratando músicos de jazz, 

pugilistas e heróis revolucionários negros. 

As obras de Basquiat, segundo Tjabbes (2018), incorporam em suas pinturas 

impactantes a multiculturalidade da cidade de Nova Iorque, suas experiências 

artísticas e a sofisticada formação cultural, pois Basquiat admirava artistas como Cy 

Twombly, Jean Dubuffet, Robert Rauschenberg e Andy Warhol. O artista apresentava 

em suas obras elementos inovadores como colagens de palavras, imagens e objetos 

achados, tornando-se um dos principais expoentes da cultura da remixagem. 

Imerso na cultura pop, como afirma Tjabbes (2018), Basquiat costumava ligar 

a televisão em desenhos animados enquanto trabalhava, influenciando a fusão de 

textos e histórias em quadrinhos presentes nas obras do artista que, apresentam 

também, palavras e imagens retiradas de livros de história e ciências, além de 

logotipos de propagandas, resultando em obras visualmente diferenciadas. 

Jean-Michel Basquiat participou de diversas exposições a partir de 1980, como 

a Bienal do Whitney Museum e a Documenta de Kassel. 

Tornou-se amigo de Andy Warhol e juntos produziram muitas telas entre os 

anos de 1983 e 1985, e conforme Tjabbes (2018), Basquiat foi considerado um dos 

principais membros do neoexpressionismo, tornando-se um ídolo com grande 

repercussão no mundo das artes. 

 

 
Figura 29: Obra de Jean Michel Basquiat, com traços gestuais e fortes, repleto de cores vibrantes e contrastantes. 
Fonte: https://www.taschen.com/pages/en/catalogue/art/all/01141/facts.jean_michel_basquiat.htm. 
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Figura 30: Tela de Basquiat com herói negro em referência ao personagem Flash, herói de histórias em 
quadrinhos. Flash em Nápoles, 1983. Fonte: Própria. 
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Figura 31: Pratos de porcelana com desenhos de Jean-Michel Basquiat, com referência a artistas como Cezanne, 
Dekooning, Keith Haring, Picasso e Robert Rauchenberg. Fonte: Própria. 
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Figura 32: Intervenção em muro realizada por Basquiat com tinta spray preta. Fonte: 
https://fineartmultiple.com/blog/jean-michel-basquiat-graffiti-artist/. 

 
 

Alex Vallauri: Nascido no ano de 1949 em Asmara, na Etiópia, morou em 

Buenos Aires na Argentina e mudou-se para o Brasil em 1965, residindo inicialmente 

em Santos e depois em São Paulo. 

De acordo com João J. Spinelli (2010), o artista teve uma fase inicial 

expressionista com incursões pelo surrealismo, mas sua principal inspiração foi a Art 

Pop, anexando nos anos 1970 a temática Kitsch, que segundo o autor, trata-se do 

“símbolo standardizado da indústria de sonhos, típica das grandes metrópoles, 

disseminado em São Paulo, Nova York, Chicago e Londres”. (SPINELLI, 2010, p. 10). 

Segundo Spinelli (2010), a figura humana sempre esteve presente nos 

trabalhos de Vallauri, desde a época em que trabalhava com xilogravura, até a fase 

dos grafites, tendo como ápice sua instalação “A Rainha do Frango Assado” para a 

Bienal de Arte de São Paulo do ano de 1985. 

Vallauri atuou como gravador e estudou continuamente novas possibilidades 

de formas, cores e técnicas de gravura, passou a incorporar novas descobertas e 

processos gráficos que surgiam em seu tempo. De acordo com Spinelli (2010), o 

artista estudou Bacharelado em Artes Plásticas na FAAP, Faculdade Armando Alvares 

Penteado, em São Paulo, fez cursos de especialização na Suécia, Inglaterra e Estados 
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Unidos, tendo trabalhado com cenários e figurinos em Amsterdã, na Holanda, com 

cinema e animação, em Chichester, Inglaterra e estagiado como impressor e 

pesquisador de litografia e gravura em metal no Litho Art Center, em Estocolmo, 

Suécia, no ano de 1975. 

Neste período, Alex Vallauri “percebeu que, além de estar em livros, pôsteres 

e cartazes impressos, a gravura poderia também, de uma forma mais imediata, ser 

estampada nas paredes e muros das grandes cidades”. (SPINELLI, 2010, p. 30). 

De acordo com o autor, o artista passou a utilizar-se da técnica estêncil, muito 

usada na decoração de paredes em torno dos anos 1930 por artistas da École de 

Paris, técnica redescoberta por Vallauri, que se transformou no seu novo veículo 

estético para confecção de suas obras, devido a sua praticidade e rapidez. 

Segundo Ramos (1994, p. 91), Alex Vallauri era um andarilho que adorava 

percorrer as ruas da cidade de São Paulo observando a cidade e lugares interessantes 

para estampar suas imagens, a primeira a surgir, por volta de 1978/79 foi a bota com 

salto agulha, extraída da fábrica de carimbos argentina Dulcemira Ltda., normalmente 

impressa com anilina em sacos de padarias, armazéns, supermercados e lojas em 

geral, porém, Vallauri passou a aplicá-la em postes, muros e fachadas de lojas. 

 

 
Figura 33: Bota com salto agulha realizada com spray e máscara sobre muro. Alex Vallauri. Fonte: 
https://lechapeaudumonde.com/2013/05/21/alex-vallauri-sao-paulo-e-nova-york-como-suporte/. 

 

As próximas imagens, como afirma Ramos (1994), foram a pantera negra, 

extraída das histórias em quadrinhos Jungle Jim, ou Jim das Selvas no Brasil, o jacaré 

da grife francesa Lacoste, a televisão e o carrinho de supermercado, e mais tarde o 

frango e o porco assados. Spinelli (2010) também menciona outras silhuetas 
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impressas geralmente na cor preta como a luva apontando, o pião com estrelas, o 

acrobata, a cartola do Mandrake, a mulher sensual com sutiã pontilhado, a gravata 

listrada e os perfis que se beijam, sempre feitas com máscara de papelão e spray. 

De acordo com Spinelli (2010), estas criações inicialmente estamparam os 

muros da cidade, mas algumas de suas obras estamparam também pôsteres e cartões 

postais, além de reproduções em grande escala para as indústrias de confecção 

Levi’s, Fiorucci e Rakam Tecidos. 

Conforme Spinelli (2010, p. 83), nos anos 1980, Vallauri viajou para Nova Iorque 

onde estudou na Pratt Institute, complementando seus estudos sobre serigrafia, onde 

também trabalhou com artistas brasileiros como Lydia Okumura e Saint Clair Cemin, 

além de ter grafitado com Jean-Michel Basquiat, quando ele ainda era desconhecido. 

Ainda em Nova Iorque, segundo Spinelli (2010), o artista percebeu a 

valorização do grafite por parte das galerias, que cediam paredes e pisos para serem 

grafitados, além do mercado promissor em torno da venda de trabalhos impressos em 

papel e vendidos pelos próprios artistas. Aproveitou sua estadia na cidade norte-

americana e expôs seus grafites em murais e nos impressos de papel, expondo-os em 

seguida nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. 

Segundo Spinelli (2010, p. 87), Alex Vallauri além de grafitar as ruas de São 

Paulo e Nova Iorque, em 1982 idealizou cenários e executou grafites para o 

Armageddon Event, em Nova Iorque, e grafitou murais para a Concha Acústica do 

parque Tompkins, no East Village, também em Nova Iorque; em 1984 realizou 

trabalhos para o Sesc Ribeirão Preto, São Paulo, e mostras nas galerias São Paulo e 

Suzana Sassoun, ambas em São Paulo; em 1985 expôs na Galeria Cesar Aché e no 

Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, e no mesmo ano participou da Bienal de 

Arte de São Paulo com a instalação “A Festa da Rainha do Frango Assado”, que mais 

tarde, em 1986, virou espetáculo com cenário concebido pelo próprio artista, porém 

apresentado ao público após a sua morte. 

Antes de sua morte Vallauri já havia participado de outras Bienais de São Paulo 

nos anos de 1971, 1977 e 1981, além de ter grafitado novos símbolos pela cidade de 

São Paulo como as taças brindando o réveillon de 1983, nas paredes da Vila 

Madalena, e os coelhos de helicóptero distribuindo ovos na Páscoa de 1984, ano em 

que grafitou também, araras verde amarelas falando ao telefone com a inscrição “já já 

já”, em apoio ao movimento político das “Diretas Já”, como cita Spinelli (2010, p. 101). 
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De acordo com o autor, Alex Vallauri ainda foi tema de capítulo do livro Art 

Today, de Edward Lucie-Smith, sobre a arte contemporânea realizada nas últimas 

décadas do século XX. 

 

 
Figura 34: Alex Vallauri em frente a um muro grafitado pelo próprio artista. Fonte: 
https://notthesamo.co/2016/04/06/obras-de-alex-vallauri-ganham-exposicao-em-sao-paulo/. 

 
 

 
 
Figura 35: Obra de Alex Vallauri em estêncil com a figura de acrobatas. Fonte: http://bei.com.br/bei/sem-
categoria/alex-vallauri-sao-paulo-e-nova-york-como-suporte/. 
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Carlos Matuck: Paulistano nascido em 1958, arquiteto, artista plástico, 

ilustrador, roteirista e desenhista de histórias em quadrinhos. 

De acordo com Célia Maria Antonacci Ramos (1994), Matuck era amigo e 

parceiro de grafite de Alex Vallauri, e junto com Waldemar Zaidler formavam um trio 

bastante produtivo, além de produzirem inúmeros grafites pelas ruas de São Paulo, 

expuseram juntos na 18ª Bienal de Arte de São Paulo, em 1985. 

Segundo Ramos (1994), no início dos anos 1980, ainda estudante de 

arquitetura, Matuck trabalhava em suas obras com carimbos e colagens, tendo sua 

linguagem inicial baseada nas linhas e imagens dos carimbos e histórias em 

quadrinhos; principalmente as produções europeias belgas como as de Hergé, autor 

de TinTim. 

Ao citar o depoimento de Carlos Matuck, Ramos (1994) menciona que ao levar 

os quadrinhos para as ruas, Matuck fazia um protesto editorial, pois as histórias 

mesmo muito famosas na Europa, em especial na França, eram pouco divulgadas no 

Brasil, não havendo edições de alguns personagens apreciados pelo artista. 

Os primeiros personagens a serem estampados nas ruas da cidade, em 

especial na rua São Vicente no Bixiga, com a técnica do estêncil, foram Reizinho, da 

história em quadrinhos La Contestazione di sua Maestá, de Otto Soglow, seguidos de 

Tintim e o Ladrão, de Hergé. Ramos (1994) afirma que o personagem Reizinho fora 

utilizado por Matuck de forma cômica, retratando as mordomias de um Chefe de 

Estado e suas bajulações, não apenas como protesto editorial, mas também político 

e social, devido ao período da ditadura no Brasil, ato que despertou a atenção de seu 

amigo Waldemar Zaidler, também pioneiro no grafite no país. 

 

 
Figura 36: À esquerda “O Pixador”, de Carlos Matuck e Waldemar Zaidler, e à direita “El Trio Los Panteras”, de 
Matuck, Zaidler e Vallauri. Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa5214/carlos-matuck. 
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Waldemar Zaidler: Segundo a Enciclopédia Itaú Cultural, Zaidler é paulistano 

nascido em 1958, pintor, cenógrafo, ilustrador e grafiteiro; tendo trabalhado como 

ilustrador para a Revista Veja e a Editora Brasiliense, além de ter iniciado um 

movimento de grafite em São Paulo ao lado de Alex Vallauri e Carlos Matuck, na 

década de 1980, como informado anteriormente. 

Ainda conforme a Enciclopédia Itaú Cultural, Zaidler fundou um escritório 

dedicado à criação de identidade visual corporativa, e também participou de 

exposições como: Arte na Rua, no MAC/USP, São Paulo, em 1983; Bienal 

Internacional de São Paulo nos anos de 1983 e 1985; Como Vai Você, Geração 80?, 

na EAV/Parque Lage, no Rio de Janeiro, em 1984 e a 1ª Mostra Paulista de Grafitti no 

MIS/SP, em 1992. 

De acordo com Ramos (1994), Waldemar Zaidler, ainda estudante de 

arquitetura, já atuava como grafiteiro junto a Matuck e Vallauri, e via as impressões 

nas paredes como um fator modificador das relações entre o homem e o meio 

ambiente. Zaidler, segundo a autora, preocupava-se mais com questões sociais e 

estéticas em relação ao grafite, tendo adicionado maior requinte técnico quanto a luz, 

cor, local, material e público nas obras realizadas nas ruas de São Paulo. 

Passou a trabalhar com máscaras mais elaboradas, pois as utilizadas por 

Vallauri eram feitas com capas de discos de vinil antigos e continham apenas 

silhuetas, mas Zaidler passou a adicionar recortes internos preenchendo o desenho, 

possibilitando grafitar rapidamente nos muros os personagens com detalhes como 

boca, nariz e olhos. 

Ramos (1994) informa que Zaidler, Vallauri e Matuck levavam para as ruas da 

cidade a linguagem das tiras de quadrinhos usadas pelo artista pop Roy Lichtestein, 

e as imagens usadas pelo grupo eram cuidadosamente selecionadas e ambientadas 

na cidade, havia preocupação com a composição da imagem aplicada ao suporte e 

os demais elementos, como portas e janelas. 

O repertório imagético, segundo Ramos (1994, p. 91), era também baseado nos 

mitos do cinema, em especial dos anos 1950, como “O Gordo e o Magro”. A 

organização dos painéis nas ruas, segundo a autora, seguia a técnica da collage, ou 

seja, a justaposição de imagens extraídas de diferentes fontes, inventadas por Max 

Ernst, como afirma Ramos (1994) ao citar Cohen (1989). 

Zaidler, Matuck e Vallauri realizaram inúmeros trabalhos juntos, em diferentes 

técnicas, seja com estêncil ou à mão livre, e conforme Ramos (1994), passaram, por 
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algum período, a ser traduções dos trabalhos de Jim Dine, Richard Hamilton e Tom 

Wesselmann; fixando imagens de ready-mades como televisores, aspiradores de pó, 

sofás e toca-discos escolhidos nos catálogos comerciais, transformando-os em 

máscaras e os ambientando nos muros da cidade. 

O grupo constituído pelos três amigos expôs, a partir de 1983, em galerias como 

a Thomas Com, no Rio de Janeiro, e participaram da Bienal de Arte de São Paulo, em 

1985, Zaidler com  o trabalho “Siesta”, Carlos Matuck com “Joaquim, Mário e Afonso”, 

uma homenagem aos escritores brasileiros Afonso Lima Barreto, Mário de Andrade e 

Joaquim Machado de Assim, e Alex Vallauri com “A Rainha do Frango assado”, como 

mencionado anteriormente. 

 

 
Figura 37: Grafite de Waldemar Zaidler e Carlos Matuck, de 1983, com as máscaras utilizadas também por Alex 
Vallauri. Fonte: http://oanjoembriagado.blogspot.com/2014/05/. 

 

Blu: De acordo com o site widewalls.ch, Blu é o pseudônimo de um artista 

italiano anônimo da Street Art, que mora em Bologna, na Itália, que produz grandes e 

impactantes murais pelas ruas da cidade italiana desde 1999. Iniciou utilizando sprays, 

porém como as dimensões de seus murais cresciam consideravelmente, passou a 

utilizar ferramentas como rolos, pinceis e tintas específicas para paredes. 

Além da cidade de Bologna, Blu já realizou murais em diversas cidades da 

Europa e de países das Américas Central, do Norte e do Sul; trabalhos 

constantemente compartilhados pelo próprio artista na web, pois segundo o site 

Widewalls, o artista se opõe à arte elitista, inacessível e cara. 
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O artista costuma pesquisar e observar a história dos locais e dos moradores 

das cidades por onde passa, e o resultado são gigantescos murais com críticas e 

sátiras em relação à globalização, à economia e ao capitalismo, com conteúdos 

relacionados à proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. 

De acordo com o Widewalls, um dos murais mais famosos foi pintado na 

Nicarágua, chamado de Hombre Banano, ou Homem Banana em português, no qual 

o artista faz uma forte crítica sobre o tratamento e os direitos dos trabalhadores das 

plantações de banana daquele país, mostrando a brutalidade das principais empresas 

do setor. 

As críticas de Blu ampliam-se às leis relacionadas às armas de fogo, aos 

sistemas autoritários, às guerras, aos líderes políticos e às políticas ambientais nas 

áreas urbanas. 

Além dos murais, de acordo com o site Widewalls, Blu também produz 

animações em vídeo desenvolvidas a partir de suas obras nas ruas, sendo o mais 

conhecido “MUTO”. 

De acordo com o jornal britânico The Guardian, Blu autorizou em 2014 a 

destruição de alguns de seus murais na cidade de Berlim, na Alemanha, como protesto 

ao processo de gentrificação e supervalorização do bairro onde foram realizados, até 

então abandonado, e também pelo fato de os murais serem utilizados por folhetos com 

anúncios de empreendimentos imobiliários. 

Ainda segundo o jornal The Guardian, o próprio artista, com o auxílio de outros 

indivíduos, descascou e pintou com tinta cinza inúmeros murais pintados na cidade de 

Bologna, na Itália, como crítica e protesto à exposição “Street Art: Banksy & Co: L’Art 

allo Stato Urbano”, realizada no Palazzo Pepoli, em 2016, organizada pela principal 

fundação bancária da cidade.  

Conforme o jornal, o artista seria contrário ao evento e não poderia contribuir 

com um governo que até pouco tempo denunciou e criminalizou o grafite, instituiu 

políticas de limpeza e apagamento de obras que foram chamadas de vandalismo 

gráfico; para alguns meses depois utilizar-se destas obras em benefício próprio, 

inclusive com obras de Blu não cedidas ao evento. 
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Figura 38: Mural realizado na cidade da Sicilia, Itália. Fonte: https://www.widewalls.ch/artist/blu/. 

 
 

 
 
Figura 39: Mural realizado na cidade de Berlim, na Alemanha. Fonte: 
https://www.pinterest.com.mx/pin/755690012446724964/. 
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Figura 40: Mural realizado na cidade de Campobasso, na Itália, com forte crítica ao alistamento militar. Fonte: 
http://www.dionisioarte.com.br/os-grafites-polemicos-do-italiano-blu/. 
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Figura 41: Mural do artista Blu com crítica à destruição causada pelo homem em pouco tempo de evolução. Fonte: 
http://www.dionisioarte.com.br/os-grafites-polemicos-do-italiano-blu/. 



69 
 

 

 

 
 
Figura 42: Mural do artista Blu com crítica às guerras e à utilização das armas, que parecem brinquedos 
manuseados por exércitos e governos autoritários. Fonte: http://www.dionisioarte.com.br/os-grafites-polemicos-do-
italiano-blu/. 

 
 
Banksy: De acordo com a enciclopédia livre, Wikipedia, Banksy é o 

pseudônimo de um artista britânico da Street Art mundialmente conhecido, nascido 

em Bristol por volta de 1974 ou 1975, anônimo, com trabalhos realizados em diversas 

cidades britânicas como Bristol e Londres, além de outras cidades da Europa, entre 

elas Paris, e nos Estados Unidos, como em Nova Iorque, entre outras cidades do 

mundo. 

Conhecido por suas pinturas satíricas, com humor negro e ativismo político, 

feitas principalmente com a técnica do estêncil, mas também mescladas a outras 

técnicas como spray, pincel e rolo de espuma. De acordo com a Wikipedia, Banksy se 

envolvera com grafite no final da década de 1980, período em que houve a larga 

utilização do spray aerossol, realizando trabalhos inicialmente nas ruas de sua cidade, 

Bristol, com influência do estilo do artista francês Blek Le Rat, como apontado por 

alguns observadores de seu trabalho. 

Suas obras são repletas de críticas sociais, comportamentais e políticas, 
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questionadoras da autoridade e do poder exercido por governos e instituições, 

portadoras de linguagem agressiva, sarcástica, mas constituídas de certa ludicidade, 

provocando risos espontâneos em meio a reflexões sobre os temas abordados. 

Segundo a reportagem de Bob Chaundy para o jornal britânico BBC News, 

Banksy é um artista que faz parte de uma tradição de subversão artística que lembra 

os cartazes de contracultura do período da Guerra do Vietnã, no final dos anos 1960, 

e dos grafiteiros dos guetos de Nova Iorque da década de 1980; com sua arte que se 

comunica diretamente com a população de maneira humorística e instigante, tratando 

metaforicamente temas complexos como a dificuldade do Ocidente em lidar com a 

Aids na África,  a situação dos detentos da prisão de Guantánamo, e as relações entre 

palestinos e israelenses nas regiões de fronteira. 

Conforme informado pelo jornal BBC News, o artista contesta a maneira como 

as coisas ocorrem no universo da arte, e, portanto, recusa-se à ideia de vender seus 

trabalhos e ser representado por galerias e museus, preferindo a subversão e a 

emoção de pintar obras grandes e relevantes em locais onde não deveria pintá-las. 

Banksy atua pelas ruas e muros das cidades, desprezando o governo e o 

mercado da arte, desafiando e satirizando museus e galerias ao incluir suas obras 

sarcásticas em meio a importantes e valiosas obras da História da Arte; linguagem e 

ousadia que o tornaram bastante conhecido e levaram importantes casas de leilões a 

venderem suas obras, mesmo que dispostas em muros e paredes pelas ruas, 

deixando à cargo do comprador o problema da remoção das pinturas dos locais onde 

se encontram, como afirma a Wikipedia. 

Banksy também dirigiu um documentário chamado Exit Through the Gift Shop, 

sobre Street Art, com estreia no Festival de Filmes de Sundance, lançado oficialmente 

em 5 de março de 2010, no Reino Unido, e nomeado para o Oscar de Melhor 

Documentário em janeiro de 2011. 

Sua identidade permanece anônima, porém alguns nomes já lhe foram 

atribuídos após alguns estudos, tais como Robert Banks, Robert Del Naja e Robin 

Gunningham. 

De acordo com Bob Chaundy, da BBC News, o artista apelidado de “Terrorista 

da Arte” chama-se Robert Banks, um britânico de Bristol, que se desenvolveu em uma 

cidade conhecida pela herança cultural da arte do grafite, que não obteve formação 

artística formal, ou acadêmica, e que começou a pulverizar seus grafites aos 14 anos 

de idade, quando ainda era um adolescente infeliz. 
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Por outro lado, a reportagem investigativa sobre a identidade de Banksy, feita 

por Claudia Joseph para o site Mail Online, do jornal britânico Daily Mail, em 2008, 

afirma que o verdadeiro nome do polêmico e escorregadio artista, conhecido por seus 

estênceis de guerrilha, seria, na verdade, Robin Gunnigham, um britânico da cidade 

de Bristol, que teria se interessado por grafite no ano de 1983 durante a passagem de 

um grupo de hip-hop nova-iorquino pela Europa, que se apresentou com a 

performance diversos artistas grafiteiros. 

O jornal português Público, em sua reportagem de 2016, apresenta o estudo 

realizado por cientistas britânicos da Universidade Queen Mary, em Londres, 

publicado no Journal of Spacial Science, o qual revela que através da análise da 

distribuição geográfica das obras de Banksy, realizada com a técnica chamada “perfil 

geográfico”, utilizada na criminologia, foi possível constatar a grande probabilidade de 

o verdadeiro nome do artista ser Robin Gunningham. 

Alguns meses depois, ainda em 2016, o site português SAPOMAG apresentou 

as informações de um jornalista escocês chamado Craig Williams, que afirmava ter 

descoberto a verdadeira identidade de Banksy, após analisar por mais de uma década 

os deslocamentos do artista, apresentando um novo nome, ou seja, Robert Del Naja, 

britânico de Bristol, vocalista e fundador da banda Massive Attack, que teria estudado 

na mesma escola de Gunningham. 

Segundo o site português, o jornalista ainda teria apresentado a teoria de que 

Banksy seria representado por um grupo, e não por um único indivíduo. 

De acordo com o site SAPOMAG, ambas as versões foram desmentidas, 

primeiramente pelo vocalista da banda Massive Attack, em entrevista para o New York 

Post, na qual Robert Del Naja afirma que não tem qualquer ligação com as obras de 

Banksy, e que seria apenas seu amigo; e mais tarde o próprio Banksy desmentiria o 

jornalista escocês, dizendo que conhecera o músico aos 10 anos de idade. 

Independente da verdadeira identidade de Banksy, pode-se destacar a 

relevância das obras e do artista para o universo da arte na contemporaneidade, pois 

além de ser mundialmente conhecido pela linguagem, sarcasmo e pelo anonimato, 

Banksy tem suas obras leiloadas por grandes cifras em importantes casas de leilões, 

a mais recente, o de uma menina com um balão vermelho em forma de coração, fora 

arrematada em 2018 na Sotheby’s, em Londres, por £ 1 milhão de libras; obra que 

após o arremate, destruiu-se sendo picotada por um triturador instalado pelo próprio 
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artista no interior da moldura, que seria acionado caso a obra fosse à leilão, como 

postado por Banksy em um vídeo no seu perfil do Instagram. 

 

 
Figura 43: Grafite de Banksy criticando a ação de prefeituras que consideram esta linguagem vandalismo, 
apagando os grafites que remontam à arte rupestre, como se apagassem uma parte da história, ou até mesmo os 
bisões das cavernas de Lascaux. 

 
 

 
 
Figura 44: Grafite de Banksy com crítica metafórica em relação à postura hostil de muitas pessoas, principalmente 
europeus e norte-americanos, diante do drama dos refugiados. 
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Figura 45: Trabalho de Banksy criticando a ganância e a violência de empresários do setor imobiliário nos 
processos de gentrificação ocorridos em bairros de diversas cidades pelo mundo. 

 
 

 
 
Figura 46: Grafite satirizando a superficialidade das relações contemporâneas em detrimento da tecnologia e das 
redes sociais.  
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Os Gêmeos: De acordo com o site oficial dos artistas, osgemeos.com.br, os 

irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, nascidos no ano de 1974, desde crianças no bairro 

do Cambuci, em São Paulo, já se utilizavam da arte como forma de brincar e se 

comunicar e, mais tarde, em meio ao apoio familiar e à chegada da cultura hip-hop 

nos anos 1980, passaram a explorar e se dedicar a diferentes técnicas de desenho, 

pintura e escultura, utilizando-se das ruas como local de estudo e comunicação com 

o público, principalmente através do grafite. 

Desenvolveram uma linguagem única e inconfundível, lúdica e sonhadora, 

inspirada nas ruas, no hip-hop e em diversas culturas; conhecida principalmente pelos 

personagens amarelos de braços e pernas finas, além da riqueza de detalhes, cores 

e estampas. 

Além das ruas de São Paulo, Os gêmeos também grafitaram ruas de cidades 

em diversos países, além de expor seus trabalhos em museus, galerias, exposições 

e projetos ao redor do mundo, em países como Canadá, Estados Unidos, Cuba, Itália, 

Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Escócia, Suíça, Alemanha, Grécia, Holanda, 

Suécia, Dinamarca, Polônia, Japão, China, Lituânia e República Tcheca. 

Os gêmeos conquistaram reconhecimento nacional e internacional com obras 

de diferentes linguagens visuais combinadas, além do grafite, atingindo grande 

relevância nos meios artístico e cultural contemporâneos. 

 

 
Figura 47: Mural independente dos artistas Os Gêmeos em homenagem ao hip-hop, à velha e à nova escola, 
realizado em Nova Iorque, 2017. Fonte: http://www.osgemeos.com.br/pt/projetos/mural-em-ny/#!/%3Ca%20href= 
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Figura 48: Mural independente dos artistas Os Gêmeos em homenagem ao hip-hop, à velha e à nova escola, 
realizado em Nova Iorque, 2017. Fonte: http://www.osgemeos.com.br/pt/projetos/mural-em-ny/#!/%3Ca%20href= 

 

 
 
Figura 49: Mural para o Festival Vilnius Street Art, na Lituânia, 2015, em homenagem ao avô materno Kanciukatis. 



76 
 

 

 

 
 
Figura 50: Mural na fachada do MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizado pelos artistas Os Gêmeos, 
2018. Fonte: Própria. 

 
 

 
 
Figura 51: Instalação feita pelos artistas para stand de uma galeria de Arte no evento SP Arte, realizado no pavilhão 
da Bienal de São Paulo, 2018: Fonte: Própria. 
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Speto: Paulistano, nascido em 1971, e segundo o site oficial do artista, 

speto.com.br, é artista plástico, ilustrador, um dos principais nomes do grafite no 

Brasil, e um dos precursores desta linguagem no país, demonstrando suas habilidades 

com desenho desde cedo, quando já ilustrava shapes de skates, esporte praticado 

pelo artista em sua juventude. 

De acordo com o site do artista, o interesse pelo grafite surgiu nos anos 1980, 

após assistir no cinema o filme “Beat Street”, que o inspirou a comprar uma lata de 

spray e grafitar os muros da cidade de São Paulo, a exemplo de um dos personagens. 

Desenvolveu-se ao lado de outros grafiteiros conhecidos como Binho, Vitché e 

Os Gêmeos, representando uma das primeiras gerações de grafite surgida após a 

ditadura militar, inspirados pela cultura hip-hop recém-chegada de Nova Iorque. 

Desenvolveu um estilo próprio inspirado no folclore, nos traços e na cultura da 

xilogravura e da literatura de cordel nordestina, estilo tipicamente brasileiro, buscado 

pelo artista após surpreender-se com a capa do disco Dead Man’s Party, da banda 

californiana Oingo Boing, inspirado no Dia dos Mortos e na cultura mexicana. 

Conforme o site do artista, Speto é autodidata, mas fez aulas de xilogravura e 

diversos cursos no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo. O artista busca suas 

referências em diversos artistas como Pablo Picasso, Jeff Koons, Takashi Murakami 

e Cândido Portinari, entre outros, além de inspirações em desenhos de mangás e 

tatuagens. 

Speto já realizou diversos projetos nas ruas de muitas cidades, museus e 

galerias por mais de 15 países, expondo suas obras em museus como o Palais de 

Tokio, na França, Museu Afro Brasil, em São Paulo, Brasil, e outras galerias dos 

Estados Unidos e da Europa; atuando também em projetos específicos como capas 

de discos para bandas nacionais como Raimundos, Planet Hemp, Nação Zumbi e o 

Rappa, além de  parcerias com bandas internacionais e artistas como Alice Cooper, 

Elba Ramalho e Beyoncé. 

Entre seus projetos é possível destacar também a curadoria para o Movimento 

Hot Spot, que pintou praças, prédios, viadutos, hotéis e igreja, além de campanhas 

publicitárias para marcas como Brahma, Coca-Cola e a identidade da campanha da 

Copa do Mundo Fifa 2014, e projetos sociais realizados com Organizações Não 

Governamentais pelo mundo como o SOS Racisme, na França, o Viva Con Agua da 

Alemanha, Fundação Gol de Letra e o Instituto Criar. 
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Figura 52: Grafite de Speto na fachada do museu Afro Brasil, localizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. 
Traços pretos com estética inspirada na linguagem da xilogravura e da literatura de cordel. Fonte: 
http://www.speto.com.br/walls/ 

 

 
 
Figura 53: Grafite de Speto realizado em edifício da cidade de Berlim, na Alemanha. Fonte: 
http://www.speto.com.br/walls/. 
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Figura 54: Pilares com grafites de Speto, imagens do folclore brasileiro com cores fortes e contrastantes. Fonte: 
http://www.speto.com.br/walls/. 

 
 

 
 
Figura 55: Grafite em homenagem ao atleta João do Pulo. Fonte: http://www.speto.com.br/walls/. 
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Eduardo Kobra: nascido em Campo Limpo Paulista, 1976, artista muralista 

brasileiro, autodidata, com obras realizadas em mais de 30 países, conhecido 

principalmente pelos impactantes murais com pinturas realistas, repletos de cores 

fortes e vibrantes, com grandes proporções e releituras de fotos e cenas antigas, 

relacionadas ao contexto histórico de cada local em que atua, resgatando a memória 

e a importância destes lugares, dos habitantes e das personalidades históricas, 

fortalecendo vínculos emocionais e de pertencimento entre os espaços e a população. 

Com base em informações do site oficial do autor e entrevistas realizadas para 

diversas mídias, como o #ProgramaDiferente e a Revista Exame, verifica-se que o 

artista é filho de um tapeceiro e de uma dona de casa e, iniciou nas ruas como pichador 

por volta do ano de 1987, aos 12 anos de idade e, autodidata, desde criança já gostava 

de desenhar em seu caderno, no qual realizava desenhos de super-heróis e cópias de 

desenhos animados. Nestes cadernos Kobra já demonstrava sua afinidade em 

desenhar anatomia e efeitos de luz e sombra, características muito presentes em 

todas as obras do artista. 

De origem simples, passou a infância nas ruas e teve seu primeiro contato com 

arte urbana através da pichação, motivo pelo qual foi detido três vezes, e que 

influenciou em sua decisão de mais tarde tornar-se muralista e realizar obras com 

autorização prévia. Nesta fase inicial em que assinava apenas o seu nome, já 

pesquisava e realizava estudos de tipografia, para mais tarde associá-las com 

desenhos de personagens seguindo os moldes do grafite norte americano. 

Entre as décadas de 1980 e 1990 teve contato com grafiteiros de Nova Iorque 

e muralistas mexicanos, que forneceram novos ingredientes à criatividade do artista, 

levando-o a descobrir novas possibilidades de pintar murais com detalhes de luz e 

sombra, além de enriquecer seu constante hábito de pesquisar técnicas e referências, 

inclusive de artistas que admira como os americanos Eric Grohe e Kaith Haring, o 

mexicano Diego Rivera e o britânico Banksy, entre outros. 

Tais influências artísticas, mescladas às inspirações extraídas da cidade de 

São Paulo, de livros antigos, de fotos históricas e elementos de resgate da memória 

coletiva, unidas ao amor pela arte e o desejo de disponibilizá-la à milhões de pessoas, 

levar cultura e tradições, além de romper fronteiras e paradigmas; impulsionaram o 

artista a produzir projetos como os “muros da memórias”, imensos painéis a céu 

aberto, em tons de sépia ou em preto e branco, que resgatam cenas antigas da cidade 
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de São Paulo, transformando-os em portais para épocas que já se foram, com 

releituras de imagens da cidade na primeira metade do século XX. 

Em 2007 tal projeto lhe rendeu maior visibilidade, além de servir de ponto de 

partida para os temas, estilo e linguagem de suas obras mais conhecidas, ou seja, as 

obras que retratam cenas icônicas da história ou personalidades dos locais que visita. 

No ano de 2018 foi eleito pelo guia cultural Time Out a personalidade do ano 

em Nova Iorque, cidade na qual possui 19 murais pintados. (Revista Veja São Paulo). 

 

 
Figura 56: Projeto Muro das Memórias, de Eduardo Kobra. Avenida 23 de maio, São Paulo, Brasil. Disponível em: 
<http://www.eduardokobra.com/projetos/>. 
 
 

 
Figura 57: Mural Todos somos um (etnias), Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: 
<http://www.dionisioarte.com.br/a-medalha-de-ouro-de-kobra/>. 
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Figura 58: Mural Fight for Street Art, Williamsburg, Brooklyn, EUA. Disponível em: 
<http://www.dionisioarte.com.br/conheca-eduardo-kobra-artista-e-muralista-brasileiro/>. 
 
 
 

  



83 
 

 

3 O DESIGN ENTRE ARTE, CIDADE E SOCIEDADE 

Design: termo que deriva da palavra em latim designare e que possui dois 

significados, sendo um relacionado ao sentido artesanal ou manual - marcar, notar -, 

e o outro ligado ao sentido intelectual ou mental - planejar, imaginar -; que mais tarde 

foi adaptado para o inglês, design, e adotado no Brasil e em grande parte dos países 

ao redor do mundo. 

Segundo Flusser (2007), a palavra designare, de origem latina contém o termo 

signum (signo, desenho) e significa algo como de-signar, e adquiriu o significado 

cultural atual reconhecido internacionalmente devido a um “contexto de astúcias e 

fraudes”, em que “o designer é, portanto, um conspirador malicioso que se dedica a 

engendrar armadilhas”. (FLUSSER, 2007, p.182). 

Em inglês, a palavra pode ser aplicada como substantivo ou como verbo. Como 

substantivo aplica-se tanto ao resultado do processo, ou seja, o produto finalizado em 

si, quanto ao projeto de uma forma geral, ou seja, a metodologia ou etapas do 

processo; e como verbo (to design) significa planejar, desenvolver, criar algo 

artisticamente ou com habilidade e técnica - o que resulta em um termo bastante 

abrangente em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde não é traduzido para a língua 

portuguesa. 

Para Flusser (2007, p.184), design é uma palavra que exprime uma conexão 

interna entre arte e técnica (considerando também as máquinas), e faz, portanto, uma 

espécie de ponte entre ambos os mundos. “E por isso design significa 

aproximadamente aquele lugar em que arte e técnica (e, consequentemente, 

pensamentos, valorativo e científico) caminham juntos, com pesos equivalentes, 

tornando possível uma nova forma de cultura”. (FLUSSER, 2007, p.184). 

Ainda de acordo como autor, o design que está na base de toda cultura é aquele 

que engana a natureza através da técnica, substituindo o natural pelo artificial e 

“consiste em, com astúcia, nos transformar de simples mamíferos condicionados pela 

natureza em artistas livres”. (FLUSSER, 2007, p.184). 

Diante de tal definição, o que é possível enxergar ao olhar para um produto de 

design, seja um cartaz, uma propaganda, um anúncio, um aplicativo, uma embalagem, 

um objeto, uma roupa, uma estampa, a comunicação visual de um ambiente, ou 

qualquer outro fruto de um processo de design? 
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De acordo com Edmund Feldman (1970), as formas estão presentes na arte, 

nas esculturas, na arquitetura e em tudo que vemos, até mesmo em uma linha fina e, 

sendo bastante utilizada pelos artistas para transmitir informações aos observadores; 

portanto, pode-se dizer que o design em todas as suas vertentes, também está repleto 

de formas, informações, conceitos e significados, ou seja, repleto de camadas ricas 

em textos, contextos, tempos e técnicas, materializadas nas linhas, nas formas, nas 

cores, texturas e nas inúmeras maneiras de utilização dos produtos do design, que 

por sua vez, é também capaz de evocar experiências e comunicar algo e, portanto, 

mediar. 

O design, em suas diversas esferas de aplicação, pode se tornar um importante 

mediador entre o indivíduo e o mundo, ou seja, entre o homem e - a sociedade, a 

cidade, o tempo e o espaço; seja através de produtos e imagens repletos de textos e 

contextos consolidados, ou através de formas de selecionar e trabalhar imagens e 

experiências, capazes de contribuir para um importante repertório visual. 

 

3.1 DESIGN E LINGUAGEM VISUAL 

No processo de mediação entre o mundo e o indivíduo, que ocorre através da 

representação visual, seja na street art, seja no design, resultando em linguagens 

diversas e ricas, capazes de se comunicarem e interagirem com seus expectadores e 

consumidores, refletindo as características e necessidades de seu tempo; existe a 

necessidade da construção das imagens apresentadas à percepção do artista e do 

designer, constituídas por elementos como pontos, linhas, texturas, cores, tons e 

formas, entre outros elementos gráficos, pictóricos e escultóricos que auxiliam artistas 

e designers no processo de materialização das ideias, que segundo Lucia Santaella 

(2001, p. 19), ocorre devido a vocação mimética das imagens e o desejo complexo e 

eterno da humanidade de duplicação do mundo. 

Esta materialização das ideias em linguagens visuais, organiza-se segundo 

Donis A. Dondis (2007), em formas com conteúdo fortemente influenciados por 

elementos construtivos, como a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção e suas 

relações compositivas com o significado da mensagem visual que se deseja transmitir. 

De acordo com a autora, tais elementos visuais integram a matéria-prima para 

todos os níveis de inteligência visual, “e é a partir deles que se planejam e expressam 
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todas as variedades de manifestações visuais, objetos, ambientes e experiências.” 

(DONDIS, 2007, p. 23). 

Neste processo de duplicação do mundo e de expressão de manifestações 

visuais, os artistas da street art observam o mundo visual, que não possui bordas ou 

barreiras, como afirma Santaella (2001, p. 185), e o representam emoldurando-o em 

superfícies no espaço urbano; enquanto que os designers observam tais reproduções 

já incorporadas ao mundo visual das cidades, as traduzem e as emolduram em seus 

projetos de design, mas em ambos os casos utilizando-se de formas estruturadas 

como linguagem, ou seja, formas visuais representadas, produzidas pelo ser humano 

e representadas por semelhança (SANTAELLA, 2001, p. 186-188). 

No caso da representação realizada pelos designers em seus projetos 

baseados em linguagens visuais urbanas como o grafite, a pichação, o estêncil, o 

bomb, o sticker, o mural, o lambe-lambe e a miscelânea, entre outras, ocorre uma 

representação mais próxima da caracterização dos objetos do que de uma imitação 

ou cópia, considerando-se, muitas vezes, não a exatidão, mas nas condições de 

observação adequadas a cada uma, as mesmas reações e expectativas provocadas 

pela linguagem original. (Goodman, apud Santaella, 2001, p. 189). 

Para alcançar tais expectativas e reações, as linguagens visuais dispostas nas 

ruas e nos projetos de design, entre outras, constituem-se de diversos elementos 

básicos organizados e representados visualmente, que se relacionam interativamente 

visando um significado; e que segundo Donis A. Dondis (2007), compõem uma sintaxe 

visual que guiam a criação de composições e acontecimentos visuais, incorporando a 

reação do todo e resultando em intenções de artistas e designers, entre outros 

profissionais, através de roupas, objetos, imagens, construções, acabamentos, etc. 

Os elementos básicos, que segundo Dondis (2007, p. 23), “constituem a caixa 

de ferramentas de todas as comunicações visuais”, e “a fonte de todo tipo de materiais 

e mensagens visuais”, além de objetos e experiências são: 

Ponto: Segundo Donis A. Dondis (2007), o ponto é a unidade de comunicação 

visual mais simples, mínima, indicadora e marcadora de espaço e, em grande número 

e justapostos, criam a ilusão de tom ou de cor. Para Wong (2001), o ponto além de 

indicar posição, não possui largura e nem comprimento, não ocupa área ou espaço e, 

conforme o autor, pode ser representado por uma forma muito pequena e de formato 

razoavelmente simples, ou seja, circular, quadrado, triangular, oval ou irregular, como 

é o caso de um ponto produzido com tinta spray nas linguagens visuais urbanas. 
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Figura 59: Ponto feito com tinta spray, de formato arredondado, porém com certa irregularidade, constituído pelo 
agrupamento de inúmeros pontos menores, com aspecto granulado e criando a ilusão de tonalidade. Fonte: 
https://image.freepik.com/fotos-gratis/tinta-spray_1194-2397.jpg. 

 
De acordo com Ellen Lupton e Jennifer Cole Phillips (2008), o ponto também 

representa um par de coordenadas “x” e “y”, apresentando-se como “uma manchinha 

de matéria insignificante ou um foco de força concentrada”, como o ponto 

representado com pelo jato de um spray, e através de suas dimensões, posições e 

relações com o seu entorno, ele pode “expressar sua própria identidade ou mesclar-

se à massa.” (LUPTON e PHILLIPS, 2008, p. 14). 

Linha: Conforme Donis A. Dondis (2007), a linha pode ser definida como uma 

cadeia de pontos muito próximos que não possibilitam sua identificação, ou como a 

trajetória de um ponto em movimento. Para a autora, a linha possui enorme energia, 

é linear, fluida, decisiva, tem propósito e direção, pode assumir diversas formas e 

características como imprecisão, delicadeza, ondulações e nitidez; constituindo-se de 

elemento essencial do desenho, grande contribuidora do processo visual e capaz de 

assumir características pessoais de quem a produz como intenções, sentimentos, 

emoções e visões. 

De acordo com Wong (2001), a linha possui comprimento, mas não possui 

largura, tem posição e direção, é limitada por pontos e compõe as bordas de um plano. 

Quando assume forma possui largura extremamente estreita e grande comprimento, 

transmite finura, que pode ser relativa, sendo reta, curva, quebrada, irregular ou 

desenhada à mão, com corpo afilado, nodoso ou ondulado, e com extremidades de 

formatos simples. Variações muito utilizadas em linguagens visuais urbanas. 
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Figura 60: Linhas de diferentes espessuras produzidas com spray, ou que simulam graficamente o spray, 
compostas por diversos pontos reunidos, ou granulações causadas pelo bico do spray. Fonte: 
https://www.vectorstock.com. 

 

 
Figura 61: Linhas gestuais feitas com pincel, ou que simulam graficamente pinceis, similares às encontradas em 
algumas intervenções visuais nos espaços urbanos. Fonte: https://www.vectorstock.com. 

 

Para Lupton e Phillips (2008), a linha também aparece nos limites dos objetos 

e onde dois planos se encontram, possuindo diferentes pesos de acordo com sua 

espessura, textura e trajeto, características que determinam sua presença visual. 

Forma: Segundo Donis A. Dondis (2007), a forma é descrita pela linha e deriva 

de três formas básicas, o quadrado, o triângulo e o círculo, sendo figuras planas, 

simples e fundamentais, que podem ser descritas e construídas visualmente e 

verbalmente e, a partir de suas inúmeras combinações e variações, derivam-se todas 

as formas físicas da natureza e da imaginação humana. 

Para Wong (2001), as formas planas não são pontos ou linhas, porém, o ponto, 

a linha ou o plano quando visíveis se tornam formas e, ainda, as formas são limitadas 

por linhas conceituais que delimitam suas bordas. De acordo com o autor, as formas 
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apresentam grande variedade de formatos seja, geométricos, orgânicos, retilíneos, 

irregulares, feitos à mão, ou acidentais, neste caso devido ao efeito de processos ou 

materiais. 

 

 
Figura 62: Forma plana definida pela silhueta de um interventor urbano vestindo bermudas, blusa de mangas 
compridas, boné e tênis de cano alto, vomitando e segurando uma lata de spray. Autoria de Banksy. Fonte: 
http://www.banksy.co.uk/. 

  
Tom - Luz e Sombra: Segundo Donis A. Dondis (2007), o tom refere-se à 

presença da obscuridade ou claridade de qualquer coisa vista, graças à presença ou 

ausência de luz que circunda as coisas, reflete-se em superfícies brilhantes e incide 

sobre objetos que já possuem claridade ou obscuridade relativa. As variações de luz, 

ou de tom, são os meios pelos quais distinguem-se oticamente a complexidade das 

informações visuais dos ambientes, pois vê-se o que é escuro devido à proximidade 

ou superposição ao que é claro. 

De acordo com a autora, a verdadeira luz só é observada na natureza, que 

possui inúmeras gradações sutis na trajetória da obscuridade até a luz, sendo a 

representação nas artes gráficas, pintura, fotografia e cinema, referenciada a 

pigmentos, tintas ou nitrato de prata. 

Para Dondis (2007), os tons, ou as variações de luz e sombra, são utilizadas 

para indicar e expressar dimensões em representações visuais, reforçam a aparência 

de realidade através da sensação de luz refletida e sombras projetadas, são muito 

importantes para a percepção nos ambientes, e essenciais para a sobrevivência, pois 



89 
 

 

devido à sensibilidade tonal é possível ver o movimento súbito, a profundidade e a 

distância, entre outras referências do ambiente, sendo também uma maneira de 

descrição da luz. 

Segundo Modesto Farina, Clotilde Perez e Dorinho Bastos (2011), quando se 

trata de cores, o tom é obtido quando branco ou preto são acrescentados a uma 

determinada cor, resultando também em matizes ou sombreados, bastante utilizados 

por artistas e designers para representar os efeitos de luz e sombra em suas criações. 

Farina et al. (2011) complementa que a luminosidade das cores está ligada à sua 

capacidade de refletir a luz branca que nela existe, e ao acrescentar o preto, tal 

luminosidade é reduzida, gerando assim, as sutis variações na trajetória da sombra à 

luz nas representações visuais, como informado anteriormente por Donis A. Dondis 

(2007). 

De acordo com Arnheim (2013), “a iluminação é a imposição perceptível de um 

gradiente de luz sobre a claridade e cores do objeto do conjunto”, responsável por 

criar espaços e revelar tridimensionalidade e profundidade, capaz de produzir “saltos 

de distância”, reforçando a diferença entre os planos. 

 

 
Figura 63: Grafite sob tapume de madeira com imagem abstrata na qual nota-se os efeito de tridimensionalidade, 
profundidade, volume e distância devido as variações tonais, ou seja, efeitos de luz e sombra, obtidos com a adição 
de branco ou preto nas cores e nas gradações de branco, preto e tons de cinza. Fonte: Própria. 
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Volume: Segundo Wong (2001), o mundo que nos rodeia é tridimensional, 

possui comprimento, largura e profundidade, o que caracteriza o volume de um objeto, 

que também se relaciona diretamente com o espaço em que está inserido.  

De acordo com o autor, a relação entre o objeto e os olhos humanos é 

modificada a cada ângulo de visão, pois os formatos são modificados de acordo com 

a distância e o ângulo, permitindo a identificação das diferentes faces deste objeto e, 

assim, recompondo tais informações na mente humana, onde a tridimensionalidade 

ganha significado. 

João Gomes Filho (2002), afirma que além da característica tridimensional do 

espaço, o efeito de volume pode ser criado por meios artísticos na pintura, desenho, 

ilustração, (e no grafite), entre outras representações visuais em superfícies planas, 

utilizando-se de artifícios como luz, sombra, brilho, textura, perspectiva e cores. 

 

 
Figura 64: Mobiliário urbano pichado no centro de São Paulo no qual é possível verificar o volume, ou seja, a 
tridimensionalidade do “orelhão” e sua relação com o espaço ao seu redor. Fonte: Própria. 
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Figura 65: Instalação realizada na SP Art 2018, pelos artistas “Os Gêmeos”, na qual nota-se o volume dos objetos 
luminosos que surgem do chão, das telas nas paredes e suas relações com o ambiente. Fonte: Própria. 

 

Cor: Segundo Farina et al. (2011), a cor pode ser definida como uma sensação 

visual que oferece a natureza através dos raios de luz, uma onda luminosa, uma 

produção do cérebro, uma sensação visual. De acordo com os autores, a cor influencia 

o ser humano produzindo efeitos fisiológicos e psicológicos, atuando sobre os centros 

nervosos e modificando as funções orgânicas, sensoriais, emocionais e afetivas; 

carregando sensações positivas ou negativas, dependendo do contexto em que são 

empregadas e, assim, sofrendo influencias da cultura e tornando-se um símbolo em 

si. 

Conforme Farina, Perez e Bastos (2011), a cor detém um poderoso fator de 

atração e sedução, e sempre fez parte dos desejos mais antigos do homem a 

reprodução do colorido da natureza em tudo que o rodeia e, por isso, é utilizada em 

diversos meios e segmentos, tais como a arte, o design, a arquitetura, a moda, e a 

publicidade, entre outros, adquirindo suma importância nas artes visuais, pois de 

acordo com Farina et al. (2011, p. 5) “nas artes visuais, a cor não é apenas um 
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elemento decorativo ou estético. É o fundamento da expressão sígnica. Está ligada à 

expressão de valores sensuais, culturais e espirituais.” 

Sua vasta utilização possui ligação direta e adequa-se à linguagem específica 

de cada campo que a utiliza, variando de acordo com as exigências e os objetivos 

propostos, seja nas áreas da educação, decoração, medicina, comunicação, moda, 

design, trânsito, arte urbana, etc., tornando-se um meio atrativo que atua sobre o 

subconsciente das pessoas que consomem tais linguagens, como afirma Farina et al. 

(2011). 

Ainda segundo os autores, a cor libera as reservas da imaginação criativa do 

ser humano, agindo sobre quem cria e quem recebe a comunicação visual, 

impressionando suas retinas, expressando-se, provocando emoções e construindo 

linguagens próprias que comunicam ideias, pois a cor, segundo Farina et al. (2011, p. 

13-14), tem significado próprio e valor de símbolo, constituindo-se de uma linguagem 

individual própria, sem barreiras impostas pela língua, tempo ou espaço. 

Donis A. Dondis (2007), assim como Farina et al. (2011), encorpa a ideia de 

que a cor possui grande afinidade com as emoções humanas, que é impregnada de 

informações, estímulos e experiências visuais, permitindo associações de significados 

simbólicos, e oferecendo um vasto vocabulário de grande utilidade para o “alfabetismo 

visual”, tornando-se fonte de valor para os comunicadores visuais. 

De acordo com a autora, a cor, independente de apresentar-se como luz ou 

pigmento, possui um comportamento único e provoca reações, e é detentora de três 

dimensões, sendo a primeira chamada de matiz ou croma, ou seja, a cor em si, que 

de acordo com Dondis (2007), possui características individuais e apresenta-se em 

três matizes primários ou elementares – o amarelo, o vermelho e o azul – que podem 

ser associados entre si originando novas possibilidades mais expansivas ou 

contraídas, suaves ou intensas, estruturando-se através de um círculo cromático, que 

além das cores primárias citadas anteriormente, apresenta também as cores 

secundárias como o verde, o laranja e o violeta, e suas variações. 

Para Arnheim (2013), a cor se apresenta como eficiente dimensão de 

discriminação e diferenciação, portadora de qualidades expressivas que afetam de 

modo espontâneo a mente do observador engajando sua capacidade organizadora, e 

segundo o autor, “as cores na pintura são, por assim dizer, engodos para seduzir os 

olhos, como a beleza dos versos na poesia é uma sedução para o ouvido”. (Poussin, 

apud Arnheim, 2013, p. 327). 
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Figura 66: Círculo cromático com cores primárias e secundárias. Fonte: http://reformavisual.com/circulo-
cromatico/. 

 

A segunda dimensão, conforme Dondis (2007), é a saturação, que se refere à 

pureza relativa da cor e vai do matiz ao cinza, ou seja, a cor saturada é mais simples, 

compõe-se dos matizes primários e secundários, sendo a saturação oposta à 

neutralidade.  

O brilho, conforme a autora, é a terceira dimensão da cor, sendo acromático, 

partindo do claro ao escuro e das gradações tonais ou de valor, sendo o amarelo a 

cor mais próxima da luz, ou do branco, e o violeta a cor mais próxima do preto, ou 

negro. 

Tais características fazem da cor um dos principais elementos utilizados nas 

mais diversas linguagens visuais, e segundo Dondis (2007, p. 69) “a percepção da cor 

é a mais emocional dos elementos específicos do processo visual, ela tem grande 

força e pode ser usada com muito proveito para expressar e intensificar a informação 

visual”. 

De acordo com Lupton e Phillips (2008), a cor também pode exprimir uma 

atmosfera, descrever realidades e codificar informações, além de ser utilizada para 

destacar ou disfarçar algo, diferenciar, conectar, ressaltar e esconder. 

Para as autoras a cor é um elemento essencial e parte integrante do processo 

de design, entram e saem de moda dinamicamente, e movimentam uma vasta 

indústria criada para guiar e prever o seu curso, através de sua utilização “um número 

infinito de matizes e intensidades dá vida à mídia moderna, revigorando a página, a 
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tela e o ambiente construído, compondo com sensualidade e significância.” (LUPTON 

e PHILLIPS, 2008, p. 71). 

 

 
Figura 67: Obra de Eduardo Kobra na entrada do banheiro feminino na marquise do Parque do Ibirapuera. 
Utilização de diversas cores vibrantes que contrastam entre si e com o preto e branco da imagem figurativa. Fonte: 
Própria. 

 
 

 
Figura 68: Grafite com imagens figurativas cujas formas são constituídas por cores fortes e contrastantes. Fonte: 
Própria.  
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Textura: De acordo com Wong (2001), a textura pode ser visual e/ou tátil, e 

referente às características de uma superfície qualquer. A textura visual, segundo o 

autor, é um elemento bidimensional, percebido pelo olhar, embora possa também 

evocar sensações táteis, sendo produzida por padrões desenhados, formas 

agrupadas, linhas, pinceladas, impressões, fricções, pulverizações, salpicados, 

tingimentos, ranhuras e processos fotográficos, entre outros métodos. 

A textura tátil, de acordo com Wong (2001), constitui-se me um tipo de textura 

visível e passível de toque, ou seja, pode ser sentida, se ergue acima da superfície e 

se aproxima de um relevo tridimensional, existindo em todo tipo de superfície, mesmo 

nas mais uniformes; características que, segundo o autor, podem ser evidenciadas ou 

adquirirem novas sensações de acordo com a incidência da luz ou a aplicação de 

cores. 

Para Donis A. Dondis (2007), a textura é um elemento visual que pode ser 

reconhecido através do tato e da visão, ou da combinação de ambos, podendo 

apresentar apenas qualidades visuais como em padronagens, estampas de tecidos e 

os traços de um esboço, por exemplo; mas conforme a autora, para que haja uma 

textura real, as qualidades óticas e táteis devem coexistir. 

Para Lupton e Phillips (2008), as texturas ajudam a entender a natureza das 

coisas; sejam texturas concretas ou virtuais, acrescentam detalhes às imagens, 

proporcionam mais qualidade às superfícies e recompensam o olhar de quem as 

observa, sendo utilizadas por designers para “estabelecer uma atmosfera, reforçar um 

ponto de vista ou expressar uma sensação de presença física.” (Lupton e Philips, 

2008, p. 53). 

De acordo com Dondis (2007, p. 71), a textura é bastante falseada no universo 

visual, principalmente nos materiais impressos, em peles falsas, nas pinturas, 

fotografias e filmagens, que apresentam a “aparência convincente de uma textura que 

ali não se encontra.” 
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Figura 69: Textura gráfica produzida em grafite. Fonte: Própria. 

 

 
Figura 70: Detalhe da textura gráfica extraída de um grafite, composta por grafismos coloridos e granulações 
decorrentes do spray. Fonte: Própria. 
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Figura 71: Textura pictórica atribuindo efeitos de pelos e tecidos. Fonte: Própria. 

 

 
Figura 72: Textura em alto relevo em porta metálica que interfere na pichação feita com tinta spray branca. Fonte: 
Própria. 
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Figura 73: Textura criada com lantejoulas aplicadas sob pintura dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, Os 
Gêmeos, enfatizada pelas cores, reflexos e incidência da luz. Fonte: Própria. 

 

Existem também, artifícios técnicos utilizados para a organização dos 

elementos visuais básicos, que garantem a construção e a qualidade das 

representações visuais, tais como perspectiva, proporção e composição. 

Perspectiva: De acordo com Dondis (2007), a perspectiva é um dos artifícios 

utilizados para representar objetos tridimensionais em superfícies bidimensionais, pois 

a dimensão existe apenas no mundo real, sendo implícita no bidimensional, atribuindo 

assim, a desenhos, pinturas, fotografias, grafites e outras representações visuais, a 

ilusão de dimensão. 

Segundo a autora, a perspectiva tem fórmulas exatas com muitas regras 

complexas, recorrendo à linha para criar efeitos cuja a intenção é a de produzir efeito 

de realidade, atribuindo características tridimensionais que auxiliam na simulação de 

distância, profundidade, massa, ponto de fuga e nível do olho. 

Para Lupton e Phillips (2008, p. 19), “a perspectiva linear simula distorções 

óticas, fazendo objetos próximos parecerem maiores, enquanto objetos distantes se 

tornam pequenos, reduzindo-se a nada ao atingirem o horizonte.” 
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Figura 74: Grafite realizado sobre tela, do artista Joks Johnes, com utilização de perspectiva, entre outros artifícios, 
para atribuir volume e tridimensionalidade à imagem. Fonte: Própria. 

 
Proporção: Consiste na relação entre as partes de um todo provocando a 

sensação de equilíbrio e harmonia visual, baseada na escala dos elementos 

envolvidos na composição gráfica, pictórica, escultórica e arquitetônica, entre outras, 

que pode ser alterada, segundo Dondis (2007), com a adição de novos elementos, ou 

estabelecida através do tamanho relativo das pistas visuais utilizadas, e das relações 

com o campo e com o ambiente no qual se encontra. Os resultados são mais fluidos 

e variáveis, pois estão sujeitos a diversas variações modificadoras. 

Esta sensação de equilíbrio e harmonia visual, segundo Arnheim (2013), pode 

ser obtida de maneiras infinitamente diferentes, seja por um forte acento que submeta 

todos os demais elementos visuais ou por duas figuras, entre outras possibilidades, 

mas de acordo com o autor, a mente humana sempre buscará o equilíbrio, pois “[...] 

compreende-se que o homem procura equilíbrio em todas as fases de sua existência 

física e mental e que esta mesma tendência pode ser observada não apenas em toda 

a vida orgânica, mas também nos sistemas físicos”. (ARNHEIM, 2013, p. 27). 
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De acordo com Lupton e Phillips (2008), os projetos de design podem ser 

produzidos em diversas escalas que possibilitem sua leitura independentemente de 

seu tamanho, grande ou pequeno, enquanto outros são concebidos para um único 

lugar ou mídia, assemelhando-se às obras realizadas por muitos artistas urbanos em 

lugares específicos dos espaços urbanos. A escala pode depender do contexto no 

qual a imagem ou o elemento visual se encontra, relacionando-se diretamente com a 

proporção. 

 

 
Figura 75: Grafite da artista Chivitz cujo personagem apresenta cabeça, olhos, boca, pernas, pés e mão 
desproporcionais às medidas humanas, ou seja, em grandes escalas; elementos que caracterizam o estilo da 
artista. A busca da harmonia visual com elementos desproporcionais é comum nas linguagens visuais urbanas. 
Fonte: Própria. 
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Figura 76: Rosto humano com proporções equilibradas que garantem maior equilíbrio e harmonia, porém, quando 
comparado com a escala dos objetos e pessoas, nota-se a grande proporção, ou seja, escala, em relação aos 
demais elementos dispostos no ambiente. Mural Etnias. Eduardo Kobra. Fonte: 
http://www.eduardokobra.com/category/portifolio/murais/ 

 

Composição: Caracterizada pela relação entre forma e espaço, constituída 

pela interação dos elementos visuais básicos materializados nas representações 

visuais seja na pintura, escultura, fotografia, cinema, moda, arquitetura, entre outros 

campos. 

Wong (2001) ao tratar sobre concentração, fornece alguns conceitos sobre 

composição, como o modo de distribuição de unidades de forma que, podem estar 

densamente agrupadas em certas áreas, ou dispersas em outras áreas da 

representação visual. 

A composição, quando bem resolvida, garante o equilíbrio estético e a 

qualidade da mensagem comunicada e, segundo Arnheim (2013), 

[...] uma vez que as relações de configurações nas composições pictóricas 
são levadas além da simples ordenação de unidades coordenadas, há grande 
prazer visual nas interferências e nas justaposições paradoxais produzidas 
pelo aglomerado de coisas no espaço. (ARNHEIM, 2013, p. 112). 
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Figura 77: Composição com sobreposições de diversas formas, cores e texturas. Apresenta também justaposição, 
pois os elementos se complementam e as cenas ocorrem separadamente e paralelamente. Os Gêmeos. MAM, 
Museu de Arte Moderna de São Paulo. Fonte: Própria. 
 
 

 
 
Figura 78: Grafites de diferentes artistas sobrepostos sobre um fundo azul, que sobrepõe-se sobre o elemento 
arquitetônico. A representação visual central também é composta por sobreposições de estampas e cores. Em 
relação à composição fotográfica, nota-se os diferentes planos compostos pelas lixeiras, poste de iluminação, 
jardim, construção e árvores ao fundo. Fonte: Própria. 
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Figura 79: Obra do artista visual e grafiteiro Retna, em Oxaca no México. Composição diagramática, parece ter 
sido construída com o auxílio de linhas guias. Assemelha-se à escrita e à diagramação de uma página. Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/700732023241271863/?lp=true 

 

Os elementos e os sistemas de organização visuais descritos anteriormente, 

constituem-se em unidades essenciais para a expressão e a recepção de mensagens 

visuais distintas que, segundo Donis A. Dondis (2007), ocorrem em três níveis, sendo: 

o representacional, o abstrato e o simbólico, níveis que de acordo com a autora estão 

interligados, sobrepõem e reforçam as qualidades uns dos outros e, ainda, “oferecem 

opções tanto de estilo quanto de meios para a solução de problemas visuais.” 

(DONDIS, 2007, p. 98). 

O nível representacional, conforme Dondis (2007), está relacionado ao que 

vemos e identificamos com base no meio ambiente e na experiência, é a categoria de 

uma coisa representada e definida em termos elementares com referentes visuais que 

o identificam e o representam, seja geral ou detalhadamente, e o interligam à sua 

matriz original. O que está sendo representado deve se assemelhar ao máximo com 

o seu modelo natural e real. 

Para Donis A. Dondis (2007, p. 103), “a informação visual representacional é o 

nível mais eficaz a ser utilizado na comunicação direta dos detalhes visuais do meio 

ambiente, sejam eles naturais ou artificiais.” 

Para Santaella (2001), as formas figurativas, nome dado pela autora ao nível 

representacional, possuem forma, contorno e organização, são sempre reproduções 

de objetos ou situações visíveis, e sua identificação se dá por fatores da configuração 

da forma, além do “efeito de reconhecimento da similaridade da aparência do objeto 
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representado com a percepção que se tem daquele tipo de objeto no mundo visível”. 

(SANTAELLA, 2001, p. 227). 

Portanto, de acordo com Santaella (2001), o nível representacional, ou seja, as 

formas figurativas, são formas referenciais que indicam objetos ou situações 

reconhecíveis fora da determinada imagem, que possuem vocação mimética 

produzindo a ilusão de que a imagem figurada é igual ao objeto ou situação real. 

 

 
Figura 80: Grafite representando uma mulher africana com vestimenta, adereços e pinturas que remetem à sua 
origem e cultura, acompanhada de folhagens e um beija-flor. Imagem que permite leitura e identificação rápida. 
Fonte: Própria. 

 

Em relação ao nível abstrato, Dondis (2007) afirma que se trata da redução aos 

elementos visuais básicos daquilo que se é representado, tornando-se uma 

simplificação visual que visa um significado mais intenso e condensado, e em seu 

estado mais puro, desvincula a informação de qualquer relação com dados visuais 

conhecidos, ambientais ou vivenciais, abandonando completamente o conhecido e 

ausentando-se de pistas visuais sobre aquilo que se retrata, pinta, desenha ou grafita, 

por exemplo. 
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Lucia Santaella (2001, p. 210-211), que chama o nível abstrato de formas não-

representativas, compartilha da mesma ideia de redução e simplificação da forma a 

elementos puros como tons, cores, manchas, brilhos, contornos, movimentos, ritmos, 

concentrações de energia, texturas, massas, proporções, volumes, etc. Para a autora 

as relações não-figurativas não estão a serviço de qualquer ilustração, se estruturam 

qualitativamente de forma autônoma e independente e, não indicam nada, não 

representam nada, “são o que são e não outra coisa.”  

Segundo Dondis (2007), a natureza da abstração pode liberar o expectador 

“das exigências de representar a solução final e consumada, permitindo assim que 

aflorem à superfície as forças estruturais dos problemas compositivos [...]”. (DONDIS, 

2007, p. 104). 

 

 
Figura 81: Grafite sobre tapume com composição abstrata e formas geométricas que permite inúmeras leituras e 
traduções. Fonte: Própria. 

 

Quanto ao nível simbólico, de acordo com Donis A. Dondis (2007), pode ser 

descrito como a redução do detalhe visual ao seu mínimo irredutível, ou seja, simples 

e objetivo; porém, impregnado de informação de significado universal que garanta seu 

registro e sua comunicação com o grande público, capaz de ser visto, reconhecido, 

lembrado e reproduzido, reforçando a mensagem e o significado em uma 
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comunicação visual. Para a autora um símbolo pode ser qualquer coisa, desde uma 

imagem simplificada até um sistema complexo de significados atribuídos. 

Santaella (2001) atribui ao nível simbólico o nome de “formas representativas”, 

que segundo ela, são formas que representam sem necessidade de similaridade ou 

analogia, e mesmo quando reproduzem a aparência de algo visível, essa aparência 

passa a ser utilizada apenas como meio para representar alguma coisa que não está 

visivelmente acessível, e que tem um caráter abstrato e geral. 

De acordo com a autora, o símbolo é interpretado como se referindo a certo 

objeto, e para ela, as “formas visuais se tornam símbolos quando o significado de seus 

elementos só pode ser interpretado com a ajuda do código de convenções culturais.” 

(Santaella e Nöth, apud Santaella, 2001, p. 246). 

 

 
Figura 82: Imagem da Monalisa com orelhas do personagem Mickey, da Disney, simplificados e reduzidos, porém 
repletos de significado e de informações que permitem identificação e associação. Ozi Stêncil. Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/551479916850129541/?lp=true 
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Em suma, os elementos básicos e os níveis de expressão e recepção utilizados 

em uma mensagem visual constituem matéria-prima de grande valor para artistas, 

pintores, escultores, arquitetos, fotógrafos, grafiteiros e designers que os utilizam em 

suas obras e projetos, em um movimento de mediação entre o mundo e seus 

expectadores, ou consumidores; num processo no qual busca-se a eficácia na 

comunicação visual realizada, e “para se atingir uma maior eficácia em termos visuais, 

é importante a intenção entre o propósito e a composição, entre a estrutura sintática 

e a substância visual – a força mais importante de toda comunicação visual.” 

(DONDIS, 2007, p. 105). 
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4 O DESIGNER E A LEITURA DO MUNDO: INTERPRETAÇÕES, TRADUÇÕES E 

MATERIALIZAÇÕES – A MEDIAÇÃO 

Qual o espaço para a percepção das diversas camadas de interpretação de 

uma imagem, de uma obra da street art, de um produto de design ou da moda? Será 

que eles são capazes de ampliar a percepção das camadas de informação neles 

contidas e assim auxiliar em um processo de mediação, independentemente de sua 

natureza? 

Constantemente novos projetos e produtos de design são desenvolvidos com 

base em tendências globais, relacionadas aos acontecimentos sociais em âmbitos 

locais e mundiais, em determinados períodos de tempo e espaço; e neste processo 

de desenvolvimento, existe a necessidade de o designer utilizar-se de sua cultura 

visual e de seu olhar atento de pesquisador para selecionar as imagens corretas, mas 

também para ler, interpretar, traduzir e, assim, materializar em objetos, serviços, 

linguagens e produtos, todas as características essenciais referentes ao universo do 

qual aquele produto resulta e, principalmente, ao universo o qual ele será inserido. 

Tomando a cidade como ponto de partida, pode-se dizer que ela é uma 

importante fonte de inspiração, materializadora das relações humanas e do tempo, 

dispostas em camadas sobrepostas, como mencionado anteriormente.  

Além das camadas materializadas, outras novas se constroem 

consecutivamente, na cidade e no design, fruto das relações entre os designers e a 

sociedade, direcionadas por tendências globais relacionadas aos acontecimentos 

sociais do passado e do presente, em determinados períodos de tempo e espaço, ao 

mesmo tempo refletindo e direcionando as relações sociais. 

Trata-se das previsões do futuro, ou tendências, relacionadas à diversos 

segmentos e setores da economia e da sociedade, como o design e a moda, o 

comportamento dos consumidores e assim por diante, geradas a partir dos estudos 

interdisciplinares, de profissionais de áreas como a antropologia, a sociologia, a 

psicologia, a comunicação e a arte, entre outras, vozes que ampliam a percepção do 

mundo e auxiliam em sua mediação, que investigam as transformações do homem, 

da sociedade, das cidades e do mundo, entendendo e analisando o tempo passado e 

o tempo presente, com o objetivo de “prever” o tempo futuro e promover 

direcionamentos conceituais e estéticos, mais claros e assertivos, para empresas, 

instituições educacionais e designers em suas diversas áreas de atuação e, 



109 
 

 

consequentemente, retornar à cidade sob a forma de novos produtos, serviços e 

linguagens, entre elas as visuais, responsáveis por adicionar novas camadas à cidade 

e ao mundo em um movimento sincrônico e diacrônico. 

Essas tendências em alguns momentos remetem a características específicas 

da cidade, como o grafite e a pichação e, desde o ano de 2014, provavelmente após 

as grandes manifestações ocorridas em 2013 em diversas cidades ao redor do mundo, 

ganharam grande espaço como estilo conceitual e estético direcionados por alguns 

bureaus de tendências, como o WGSN2, por exemplo, demonstrando a apropriação 

desta linguagem tipicamente urbana e por vezes controversa, advinda dos guetos das 

grandes cidades; por parte de grandes grifes da moda e do design, instigando os 

designers e instituições ao redor do mundo a olharem para suas cidades de forma 

mais atenta, a vivenciarem as experiências dos espaços urbanos, para assim entende-

los e traduzi-los para os mais diversos segmentos. 

Segundo McCracken (2007), o design e a moda são responsáveis por 

transformar o mundo culturalmente constituído em bens de consumo e serviços, 

direcionados ao consumo individual através da publicidade e do processo de compra, 

mas independente do fator de consumo, pode-se analisar os diversos frutos do design 

como linguagens materializadoras de influências e signos culturais, secretados em 

meio a um contexto histórico, cultural e social, dentro de um período de tempo e 

espaço, em um constante processo de leitura, interpretação, tradução e mediação 

entre o indivíduo e o mundo que o cerca, deslocando-se do universo capitalista e 

consumista, para o universo da pesquisa, como objeto de estudo e de mediação, 

convidando o observador a adentrar as diversas camadas materializadas em um 

produto do design e, a relacioná-lo e contextualizá-lo no momento (tempo) e no meio 

(espaço) o qual se encontra. 

Neste processo, o design, com seus respectivos projetos e produtos, constitui-

se em imagens que materializam, ou corporizam, segundo John Berger et al. (2002), 

os diferentes modos de ver que refletem escolhas, percepções, impressões e 

interpretações, neste caso dos designers, guiadas em meio ao universo cultural, 

                                            
2 WGSN (World Global Style Network), empresa de tendências londrina fundada em 1998, pioneira na 
criação de uma biblioteca on-line de tendências que combina tecnologia de ponta com a criatividade 
humana, atendendo às necessidades da indústria criativa mundial, permitindo o acesso a pesquisas, 
informações, inspirações e previsões de tendências para períodos de 2 a 5 anos nas categorias de 
consumo, varejo, roupas, móveis, utensílios domésticos, estilo de vida, etc. 
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social, econômico e comercial ao qual pertencem, observam e/ou para o qual projetam 

e produzem. 

 

4.1 STREET ART COMO TERRITÓRIO CRIATIVO PARA O DESIGN 

De acordo com Jorge Wilheim (1979, p. 57), a cidade pode ser conceituada 

como um grande organismo repleto de vida, “uma estrutura complexa, suportando 

uma infinidade de atividades que a transformam constantemente”, constituindo-se em 

paisagens urbanas, que segundo o autor, comunicam informações a seu respeito e 

possibilitam a sua leitura. 

Paisagens urbanas que segundo Ana Fani Alessandri Carlos (2011), aparecem 

como fotografias instantâneas, registros de momentos determinados e datados no 

calendário, com suas construções (e linguagens) de vários tempos diferentes 

impregnados na paisagem da cidade. 

Dentre as inúmeras atividades suportadas pela cidade, destacam-se aquelas 

geradoras, ou impregnadoras, de transformações espaciais e visuais, como a 

arquitetura, a arte, a street art, o design e a moda, que refletem as características de 

determinado tempo e espaço, e materializam novas camadas ao longo do tempo 

apresentando aos cidadãos, e em especial aos designers, uma imensa gama de 

composições e enquadramentos, construídos por pontos, linhas, formas, cores e 

texturas materializadas em fontes de inspiração que aguardam seu desfolhamento e 

o olhar penetrante do designer e observador, pois como afirma Wilheim (1979, p. 57), 

é necessário enxergar a cidade, e não apenas olhá-la. 

Ao enxergar a cidade e adentrar em seus espaços, conforme Carlos (2011), 

notar-se-á “diferenças arquitetônicas, de usos, de cores, de tempos, de intensidade e 

de movimentos”, com paisagens que guardam momentos diversos do seu processo 

de produção espacial e de suas linguagens visuais, embutidos em suas inúmeras 

camadas como na fina, porém extensa e marcante camada que recobre muros, 

paredes, portões, fachadas, calçadas e todo e qualquer suporte que se encontre no 

espaço urbano, ou seja, a street art, configurada por variados estilos como o grafite, a 

pichação, a pixação paulistana, o bomb, o sticker, a miscelânea, o mural, o estêncil, o 

pseudografite, o grapicho, ou grapixo, e o lambe-lambe, entre outras intervenções 

apresentadas por Lassala (2010) e Ramos (1994); linguagens visuais que fornecem 

matéria-prima e apresentam-se como fonte de inspiração para designers de diferentes 
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áreas com seus olhares aguçados e atentos, que enxergam e compreendem a cidade 

como “uma manifestação concreta de cultura”. (WILHEIM, 1979, p. 65). 

Cultura que solidifica-se na paisagem urbana, e segundo Carlos (2011, p. 36), 

expressa a “ordem” e o “caos” em aspectos fenomênicos (como a street art), por 

exemplo, que “coloca-se como elemento visível, como a dimensão do real que cabe 

intuir, enquanto representação de relações sociais reais que a sociedade cria em cada 

momento do seu processo de desenvolvimento”, e materializam-se através das 

representações visuais que possibilitam sua identificação e leitura, linguagens nas 

quais as formas exercem, segundo Carlos (2011), “um papel ao mesmo tempo de 

ocultação e de revelação”, resultando em uma paisagem que “é humana, histórica e 

social” (e também visual), pois segundo a autora a cidade é 

[...] fruto de um determinado momento do desenvolvimento das forças 
produtivas, e aparece aos nossos olhos, por exemplo, através do tipo de 
atividade, do tipo de construção, da extensão e largura das ruas, estilo e 
arquitetura, densidade de ocupação, tipo de veículos, cores, usos, etc. 
(CARLOS, 2011, p. 38). 

 

Paisagem urbana que além das formas citadas por Carlos (2011), aparecem 

também aos olhos dos transeuntes através das linguagens visuais urbanas, como as 

que constituem a street art, do mobiliário urbano, dos objetos, das mídias e das roupas 

utilizadas pelos cidadãos que nela habitam e transitam, e que muitas vezes refletem 

as características da própria cidade e de seus elementos visuais, pois de acordo com 

Carlos (2011 , p. 44), o trabalho, as relações humanas, a distribuição de renda, o 

tempo e o contexto histórico refletem na arquitetura, na paisagem, nas roupas, nas 

aparências, nos gestos e olhares daqueles que nela se inserem. 

Diante de tantas informações solidificadas no palimpsesto da cidade seja 

através arte, da street art, da arquitetura, do design e/ou da moda ao longo do tempo, 

os designers contemporâneos com seus olhares pessoais, sensíveis e escavadores, 

que independente das influências das tendências de mercado, moda e consumo, 

utilizam-se de suas subjetividades e de seus repertórios visuais e culturais, ou seja, 

julgamentos e saberes, que de acordo com Berger et al. (2002), influenciam nos 

diferentes modos de ver as coisas; para, então, capturarem e traduzirem estas 

mensagens e reconfigurá-las em novas imagens, projetos, produtos3 e camadas que 

                                            
3 O conceito de produto empregado é, não apenas o do objeto em si, mas também o de resultado, ou 
seja, produto de um projeto de design. 
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irão se sobrepor nos espaços urbanos refletindo, muitas vezes, interpretações e 

espelhamentos de seus mundos particulares, atuando como designers bricoleurs4. 

De acordo com Claudia Dias Elias (2016, p. 120), o fotógrafo, o artista (ou o 

designer) bricoleur é um “inventor de afetos, que ziguezagueia sobre o real colhendo 

seus fragmentos”, apresentando “não um reflexo do mundo, mas o mundo em si, visto 

através de seu olhar caleidoscópico”, colecionando imagens e alimentando seu 

repertório, apropriando-se de fragmentos extraídos da cidade, como as linguagens 

visuais advindas da street art, para fins poéticos e estéticos, ato que, segundo a 

autora, “resultará em uma nova visibilidade”, inclusive de design. 

Este olhar caleidoscópico5 que compõe uma nova imagem a cada movimento, 

formada por novos fragmentos capturados e reconfigurados, permite ao designer um 

olhar questionador e arqueológico, capaz de escavar e adentrar as camadas dos 

espaços urbanos e suas características visuais, descobrindo novas informações, 

relações, convergências e possibilidades de desdobramentos, reinterpretações e 

ressignificações; resultando em narrativas contemporâneas que, segundo Elias (2016, 

p. 125), não se fazem de modo linear e se compõem “de fragmentos, sobreposições, 

repetições e deslocamentos”, como os produtos resultantes da convergência entre a 

street art e o design. 

O conceito de convergência apresentado por Henry Jenkins (2015), embora 

relacionado às mídias, traduz perfeitamente a convergência ocorrida entre as 

linguagens da street art e o design, principalmente se os suportes que comportam tais 

linguagens, seja nas ruas ou nas diversas áreas do design, forem interpretados como 

mídias portadoras de mensagens e informações, transmitidas por artistas ou 

designers para seus respectivos expectadores ou consumidores, em uma relação 

emissor – mensagem – receptor. 

Segundo Jenkins (2015), a convergência refere-se a um fluxo de conteúdos que 

resulta na colisão ou no cruzamento, uma palavra que define as transformações 

tecnológicas, culturais e sociais, dependendo de quem comunica e sobre o que se 

comunica, permitindo que toda narração seja contada, e para isso todas as 

                                            
4 O conceito de designer bricoleur aqui aplicado refere-se ao mesmo conceito de fotógrafo bricoleur 
apresentado por Claudia Dias Elias (2016), cujo profissional nunca para de coletar e guardar fragmentos 
para formar seu labirinto de imagens e seu repertório visual que irá abrigar sua poiesis. 
 
5 Conceito apresentado por ELIAS, Claudia Dias. Um olhar caleidoscópico sobre a cidade: o fotógrafo 
como bricoleur. Anais do 5º Seminário Internacional Museografia e Arquitetura de Museus. Fotografia 
e Memória, 2016. 
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linguagens, plataformas e suportes são utilizados, repletos de circuitos que permitem 

a viagem de imagens como ocorre na relação street art e design, na qual as imagens 

geradas nas mentes dos artistas urbanos são materializadas por meio de tintas, 

pinceis, sprays, máscaras e adesivos nos muros e demais espaços urbanos, em 

seguida fragmentados e capturados por designers em seus processos de bricolagem, 

reformulados através de softwares gráficos, transformados em recursos visuais e 

solidificados em diversos suportes e mídias, em novos produtos resultantes do design 

para os mais distintos segmentos, de forma que ainda seja possível compreender o 

universo de onde se originaram e para onde estão migrando. 

Para o autor a convergência ocorre dentro dos cérebros de cada indivíduo e em 

suas interações sociais, e no caso da relação street art e design, reverberando nos 

suportes e produtos do design; pois segundo Jenkins (2015, p. 43), “[...] a 

convergência refere-se a um processo, não a um ponto final”, envolvendo uma 

transformação na forma de produção e de consumo, como ocorre na linguagem 

convergente da street art produzida digitalmente em softwares e consumidas em 

outros suportes e produtos, que não as paredes, muros, viadutos, etc. 

Neste processo de convergência, conforme Henry Jenkins (2015), novas 

práticas narrativas são adotadas, novos mecanismos de mediação são implantados e 

novos níveis de participação são atingidos, como ocorre entre a street art e o design, 

em que projetos editoriais, embalagens, objetos, ambientes, roupas e acessórios são 

utilizados como novos suportes e até mesmo novas mídias, que comunicam e mediam 

a interação entre as linguagens visuais existentes na cidade e os diferentes 

expectadores, pesquisadores e consumidores. 

Através deste processo as linguagens visuais urbanas da street art, utilizadas 

como forma de expressão e ferramenta de comunicação entre os artistas, a cidade e 

os cidadãos, reverberam e adentram novos espaços, que podem ser entendidos de 

maneira física ou não, ou seja, espaços residenciais e comerciais, segmentos de 

mercado, áreas de pesquisa e outros segmentos comunicacionais que também 

utilizam-se do design como forma de interação, tais como no design tipográfico, nas 

ilustrações, nas campanhas publicitárias, no design de superfície e estamparia para 

produtos têxteis, decorativos e de utilidade doméstica, nos projetos gráficos para 

embalagens, comunicação e ambientação utilizadas em projetos de design de 

interiores e exteriores; em um movimento no qual a linguagem nascida como 

contracultura nos guetos das grandes cidades passa a ser utilizada e consumida pela 
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cultura dominante6 e consequentemente pela população em geral, preenchendo, 

assim, novos espaços. 

Tais espaços que compõem a cidade, repletos de elementos advindos das 

linguagens visuais urbanas, como os da street art, constituem-se em uma relação de 

obras de arte e espaços urbanos construídos, pois segundo Giulio Carlo Argan (2014), 

são produzidos conforme a necessidade dos habitantes destes espaços de 

representar para si próprios o contexto em que se encontram, seja nas intervenções 

visuais dos espaços urbanos, seja nas convergências encontradas no design. 

A cidade com seus espaços, arquitetura, arte, linguagens, objetos e demais 

produtos derivados do design, são, segundo Argan (2014), determinantes de um 

ambiente urbano que é fruto do relacionamento entre a arte, as relações sociais e os 

fatos urbanos7 ocorridos dentro de determinados intervalos de tempo e espaço, 

organizando-se como fragmentos que formam a própria cidade, movimentando-se em 

um fluxo contínuo e bilateral na construção de novas camadas, ou seja, a arte 

constituída através da cidade – suas técnicas e relações políticas, sociais, culturais e 

históricas - , que inspira e repercute no design que, consequentemente, retorna à 

cidade e juntos tornam-se arte; pois de acordo com o autor, a arte não é apenas os 

objetos e os fragmentos do passado encontrados nos museus e galerias, mas também 

os objetos e os fatos urbanos do contexto atual. 

No contexto atual, as linguagens visuais dos espaços urbanos, como o grafite, 

a pichação, a pixação paulistana, o bomb, a miscelânea, o estêncil, o mural, o lambe-

lambe, o grapicho, ou grapixo, e o sticker, ou seja, a street art, que flui8 em direção ao 

design adequando-se às suas formas e seus suportes que, por sua vez, apropriam-

se, inspiram-se, contaminam-se, ecoam, refletem, abstraem ou reagem à ela por meio 

das estruturas da linguagem visual, que guiarão as análises autorais dispostas a 

seguir. 

                                            
6 MORIN, Edgard. Cultura de Massas no Século XX. Volume 1: Neurose. São Paulo: Forense 
Universitária, 2009. 
 
7 O conceito de fatos urbanos foi extraído da obra História da Arte como História da Cidade, de Giulio 
Carlo Argan, 2014; e refere-se a igrejas, casas, monumentos e praças, dentre outros elementos e 
“pedaços” que formam a cidade, inclusive a street art, entre outros. 
 
8 O termo fluir aqui empregado remete à fluidez dos líquidos e gazes que sofrem constante mudança 
de forma quando submetidos a diferentes tensões, ou espaços; que se movem com facilidade, fluem, 
escorrem, respingam, transbordam, vazam, borrifam e pingam, como a presente fase nomeada de 
Modernidade Líquida por Zygmunt Bauman (2001, p. 7-8). 
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As convergências serão apresentadas em duas etapas, sendo nesta primeira, 

aquelas resultantes dos projetos de design germinados a partir da street art. 

 

4.1.1 Apropriações no design 

Apropriação significa o ato ou efeito de apropriar(-se), ação de apoderar-se de 

algo, legal ou ilegalmente. Ato de tornar algo adaptado ou adequado a um fim ou uso; 

adaptação, adequação. Ato de apoderar-se de algo abandonado ou aparentemente 

sem dono; invasão, ocupação (Dicionário Michaelis Online). 

No caso dos projetos de design, verifica-se em alguns casos a apropriação das 

linguagens visuais urbanas, como as da street art, de maneira quase literal, como se 

os pontos, cores, traços, texturas e materiais utilizados nos espaços urbanos fossem 

transferidos e adequados aos novos suportes. 

 

4.1.1.1 Apropriações no design de embalagens 

Projeto gráfico para embalagens da bebida energética All City. 

Este projeto gráfico apresenta linguagem visual que simula digitalmente muros 

e paredes grafitados com a utilização de letras, ou tags e a mescla de estilos como o 

bomb, a pichação, o grapicho e o grafite, além de manchas e respingos de tinta, e a 

ampla utilização de cores vibrantes em contraste com a tinta preta.  

A textura de tijolos e muros que remetem às paredes das construções urbanas 

e as placas de rua também estão presentes e, junto com os demais elementos 

apropriados das linguagens visuais urbanas, ampliam a associação à street art e à 

cidade. O logotipo “All City”, toda cidade em tradução livre, apresenta construção com 

base tipográfica desenhada e inspirada na linguagem do grapicho simulando 

movimento e dinamismo, com a presença de setas comumente utilizadas por 

interventores que se utilizam desta linguagem. 
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Figura 83: projeto gráfico para embalagens da bebida energética “All City”, com linguagem apropriada da street 
art. Fonte: http://www.dutchgraffiti.com/wp-content/uploads/2016/08/20160731-graffiti-rosmalen-nijmegen-100.jpg. 

 

 
Figura 84: Grafite realizado a partir de letras, ou seja, alfabeto próprio. Recurso similar foi utilizado no fundo da 
composição da segunda embalagem de energético “All City”. 
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Figura 85: Grafite sobre tapume com composição que apresenta sobreposições de elementos figurativos e 
abstratos, cores fortes, intensa presença do preto, degradês, efeitos de luz, sombra e volume. 

 

 
Figura 86: Grafite com a sobreposição de um grapicho multicolorido envolto por linhas que o destacam do fundo, 
com presença de recursos que garantem tridimensionalidade. Nota-se a presença das setas comumente utilizadas 
neste estilo, recurso apropriado na embalagem da bebida energética “All City”. 
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Projeto gráfico para embalagem do perfume “Ck One  Shock - Street Edition” 

Projeto gráfico para a embalagem primária em vidro, que acondiciona o 

perfume, e para a embalagem secundária em papel cartonado, que acondiciona o 

frasco do perfume. 

Nota-se a apropriação da linguagem da street art no nome da edição do 

perfume e nos elementos visuais dispostos nos suportes, com a representação digital 

de pichações, como se realizadas manualmente com spray, nas palavras “shock” e 

“street edition”, nas quais verifica-se a presença de traços formados pela tinta 

escorrida e a granulação decorrente do spray. Vide figuras 87 e 88). 

Verifica-se também a presença de representações de grapichos no topo da 

embalagem secundária, de papel cartonado, e ao centro da embalagem primária, em 

vidro, nas palavras “CK one shock” e “street”, com texturas e letras com efeitos 

tridimensionais, normalmente utilizados neste estilo de linguagem encontradas nas 

ruas da cidade (figuras 87, 89 e 90). As cores vivas contrastam com o fundo preto das 

embalagens, cor associada ao universo urbano por ser a mais utilizada pelos 

interventores, principalmente nas pichações. 

 

 
Figura 87: Embalagens primária e secundária do perfume “CK One Shock – Street Edition”, da grife Calvin Clein, 
nasquais verifica-se a apropriação das linguagens visuais urbanas. Fonte: https://www.ebay.com.au/itm/Calvin-
Klein-CK-One-Shock-Street-Edition-100ML-EDT-M-SP-Mens-100-Genuine-New-/131373891248 



119 
 

 

 
Figura 88: Detalhe de grafite realizado sobre tapume com faixa em spray apresentando escorrimento da tinta. 
Fonte: Própria. 

 
 

 
Figura 89: Detalhe de grafite no qual verifica-se um grapicho, com letras estilizadas, características geométricas 
quase abstratas e efeitos de tridimensionalidade, além do contorno em cor viva que o destaca do fundo. Fonte: 
Própria. 
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Figura 90: Grapicho realizado sobre muro com efeitos visuais que garantem característica de textura, similares às 
texturas apropriadas e representadas no grapicho da embalagem do perfume “CK One Shock – Street Edition”. 
Fonte: Própria. 

 

4.1.1.2 Apropriações no design de moda e acessórios 

Coleção Moschino Outono Inverno 2015/2016 – direção criativa de Jeremy Scott 

Na coleção de alta costura outono - inverno 2015/2016, da grife de luxo italiana 

Moschino, apresentada na semana de moda de Milão em 2015, verifica-se a 

apropriação das linguagens visuais urbanas da street art representadas nas 

estampas, cores e texturas das roupas e acessórios, ou seja, no design de superfície. 

Mesclando as diferentes culturas existentes em um território urbano, como a clássica, 

ou erudita, e a contemporânea, urbana, cotidiana e transgressora. 
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Figura 91: Vestido com estampa que simula pichação no estilo Bomb, da grife italiana Moschino. Fonte: 
http://styleetcetera.net/moschino-rtw-aw15/imagegen-54/. 

 

No primeiro exemplo, identifica-se um vestido de luxo com corte clássico e 

imponente, em tecido brilhoso que remete à seda, de cor suave contrastando com a 

estampa digitalmente pichada com tinta spray na cor preta e no estilo bomb, com suas 

letras arredondadas e irreverentes, neste caso sem preenchimento, ou seja, apenas 

com o contorno e o interior vazado, como nota-se em alguns casos desta 

representação nos muros e paredes da cidade. Vide figuras 92 e 93. 
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É possível verificar também a simulação da textura do spray ao redor das letras, 

com aspecto granulado, como se feito por um pichador, além dos asteriscos utilizados 

nas letras representadas no estilo bomb. As características visuais se estendem 

também aos sapatos. 

 

 
Figura 92: Pichação com estilo Bomb representado em parede abaixo de um viaduto, com letras arredondadas, 
linhas de contorno bem demarcadas na cor preta e a presença dos asteriscos por vezes utilizados nesta linguagem. 
Fonte: Própria. 

 
 

 
Figura 93: Pichação no estilo Bomb com letras redondas, contorno preto contrastante e efeito de sombra sólida 
em muro da cidade. Fonte: Própria. 
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Figura 94: Vestido apresentado em desfile da grife italiana Moschino, para a coleção outono-inverno 
2015/2016, com linguagem visual apropriada da street art. Fonte: https://www.vogue.com/fashion-
shows/fall-2015-ready-to-wear/moschino. 
 

No segundo exemplo, verifica-se mais um vestido de luxo com corte elegante e 

jovial, também em tecido brilhoso aparentando a seda, que harmoniza-se e também 

contrasta-se com as estampas desenhadas digitalmente, a partir de pichações, com o 

predomínio de rabiscos e letras pretas, ou tags, como se pichados à spray por 

diferentes pichadores, com detalhes de tinta escorrida sob uma superfície branca, 

como a de uma parede ou muro da cidade. Pequenas pichações na cor branca 

também estão presentes no lado esquerdo do vestido e em sua base, à direita; 

detalhes que se estendem até os sapatos da coleção, como nota-se na figura 95. 
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Figura 95: Fachada de edifício pichado com a presença de tags variadas de diversos pichadores, normalmente 
realizados na cor preta e à spray, mas neste caso à caneta, pincel atômico e uma pixação paulistana com tag reta, 
realizada com estêncil e spray sob parede de fundo claro. Fonte: Própria. 

 
O próximo exemplo, também referente à mesma coleção da grife italiana 

Moschino, apresenta um vestido que estruturalmente mescla modelagem clássica, 

como é possível notar nas mangas e na gola, e modelagem contemporânea e fluida, 

com estampa que simula um muro disposto em um beco, com inúmeras camadas e 

intervenções urbanas de diversos grafiteiros e pichadores, simulando a disputa de 

espaço e visibilidade entre os interventores, comum nos centros urbanos, 

apresentando camadas sobrepostas de diferentes estilos como a pichação e suas 

tags, o grafite e o bomb, como nota-se na figura 97; realizados digitalmente com 
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características gráficas similares ao spray, em diversas cores vibrantes em contraste 

com detalhes em preto. Os sapatos também apresentam a mesma linguagem. 

 

 
Figura 96: Vestido da grife Moschino com características visuais que remetem a um muro disposto em 
um beco, com grafites e pichações consecutivas realizados por diferentes interventores. Fonte: 
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/moschino. 
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Figura 97: Beco da cidade de Melbourne, na Austrália, com inúmeras camadas de pichações e grafites, com 
diferentes estilos, formas e cores, dispostos em camadas sobrepostas. Fonte: 
https://br.depositphotos.com/30008423/stock-photo-melbourne-august-14-street-art.html. 

 

A seguir, mais um exemplo da coleção outono-inverno 2015/2016 da grife 

italiana Moschino, onde um vestido com modelagem clássica e elegante, apresenta o 

equilíbrio cromático entre a cor rosa, em tonalidade quente e vibrante, o preto forte e 

contrastante do tecido, com os elementos visuais que simulam o grafite e a pichação 

desenhados nas mesmas cores do tecido. 

A estampa com grafite digital, aplicado no detalhe que recobre o vestido, 

apresenta-se com características similares às encontradas nas paredes e muros dos 

espaços urbanos, como se feito com spray por um artista que utilizara o vestido como 

suporte. As formas que sugerem letras e setas presentes na composição, também 

fazem alusão à linguagem do grapicho, como nota-se na figura 99. 

Cores vivas como o azul e o verde são dispostos em detalhes como formas 

com bordas granuladas, manchas e pontos de tinta spray escorridas, e na tag, ou seja, 

pichação, que é disposta na parte inferior do vestido, como se assinada pelo 

interventor. Vide figura 100. 

Sob a estampa do grapicho, encontra-se aplicado mais um elemento utilizado 

por pichadores, o sticker, ou adesivo, neste caso sob a estética de um modelo 
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normalmente comprado em rolos, no qual o pichador escreve seu nome, ou sua tag, 

e o aplica em suportes pelos espaços da cidade, como verifica-se na figura 101. 

Na área inferior do vestido rosa encontra-se também outra tag pichada na cor 

preta, com respingos e imperfeições causadas pela simulação da tinta preta escorrida. 

 

 
Figura 98: Vestido apresentado no desfile da grife italiana Moschino referente à coleção outono-inverno 
2015/2016. Em sua estampa nota-se a presença de grafite, grapicho, tags e pichações, apropriadas da linguagem 
das ruas. Fonte: https://tomandlorenzo.com/2015/03/moschino-fall-2015-collection/moschino-fall-2015-collection-
milan-fashion-week-runway-tom-lorenzo-site-tlo-15/. 
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Figura 99: Composição que mescla grafite e grapicho, com letras abstratas, setas, efeitos gradientes, de luz e 
sombra, volume e brilho. Nota-se também a riqueza de detalhes nas representações figurativas do grafite, ao fundo, 
além de transparências e texturas. Fonte: Própria. 

 

 
Figura 100: Detalhe de um grafite sobre muro no qual nota-se a assinatura do grafiteiro, ou tag, feita manualmente 
com tinta spray, com a representação da seta, muito usada. Na imagem verifica-se também as granulações, 
texturas e transparências oriundas do spray. 
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Figura 101: Modelo de Sticker, ou adesivo, vendido em diversas lojas e sites, normalmente em rolos. Os 
pichadores assinam seus nomes, ou pseudônimos, o que caracteriza as tags, e colam em placas, paredes, muros, 
metrôs, ônibus e outros suportes encontrados pela cidade. Fonte: https://acupunture123.com/34-sticker-my-name-
is/sticker-my-name-is-hello-my-name-is-the-big-graffiti-sticker-graffiti/. 

 
 
Camisa masculina Jean Paul Gaultier - Vintage 

Além da grife Moschino, outras grifes e fashion designers9 também se 

apropriaram da linguagem visual das ruas e a representaram em suas coleções, como 

é o caso de Jean Paul Gaultier. 

Neste exemplo uma camisa masculina da grife Jean Paul Gaultier – Vintage, 

apresenta estampa digitalmente construída com linguagem apropriada das pichações, 

como as encontradas em paredes de ambientes externos e internos, mas neste caso 

mais comuns em banheiros públicos. 

A estampa é constituída de composições de letras gestuais repletas de nomes 

assinados, ou seja, as tags, sobrepostas em uma disputa de espaço e visibilidade, 

como se feitas com pinceis atômicos, canetões, canetas esferográficas e sprays em 

diversas cores como preto, azul, rosa, amarelo e cinza sobre um muro pintado ou uma 

parede de azulejos brancos, formando uma inquietante textura visual, típicas dos 

centros urbanos, como é possível verificar na figura 103. 

                                            
9 Fashion designers: designers de moda ou estilistas. 
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A camisa, normalmente utilizada em ambientes e situações formais, ganha 

características joviais, contemporâneas e expressivas com a estampa transgressora. 

 

 
Figura 102: Camisa masculina da grife Jean Paul Gaultier - Vintage, assinada pelo fashion designer homônimo, 
com a presença de estampa repleta de assinaturas, ou tags, em diversas cores e estilos, como as pichações 
encontradas em paredes de ambientes externos e internos, como os banheiros públicos, por exemplo. Fonte: 
https://www.farfetch.com/br/shopping/men/jean-paul-gaultier-vintage-graffiti-print-shirt-item-12494939.aspx. 
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Figura 103: Banheiro público com diversas pichações, principalmente tags, sobrepostas em diversas camadas. 
Predomínio da tinta preta e rosa, mas também azul e vermelha, normalmente feitas com pinceis atômicos, canetões 
e spray. Fonte: https://peremora.wordpress.com/2012/03/16/graffiti-entre-lart-i-el-vandalisme/. 

 

Tênis All Star - Converse 

Grandes marcas mundiais de roupas e acessórios produzidos e vendidos em 

maior escala, como a All Star – Converse, por exemplo, também se utilizam das 

linguagens gráficas urbanas nas estampas de suas coleções. 

Neste modelo de tênis de cano alto pode-se identificar em sua estampa a 

similaridade com a linguagem do grafite, neste caso simulando um imenso mural 

completamente tomado pela arte, ou até mesmo o enquadramento de um detalhe da 

mesma, na qual elementos visuais com formas orgânicas e gestuais, texturas, efeitos 

de luz, sombra e gradientes de cores intensas, embora abstratamente representados, 

permitem a identificação da apropriação desta linguagem visual urbana, ou seja, o 

grafite. 
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Figura 104: Tênis All Star – Converse com estampa digitalmente produzida que simula a linguagem do grafite, 
com formas orgânicas, abstratas e coloridas. Fonte: https://br.pinterest.com/pin/559642691185875520/?lp=true. 

 

 
Figura 105: Detalhe do grafite da artista Karen Fidelis, com sobreposições de diversos elementos figurativos e 
outros com formas orgânicas e abstratas, em múltiplas cores vibrantes em contraste com o preto e o branco. Fonte: 
Própria. 
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O segundo modelo do tênis de cabo longo da marca All Star – Converse 

apresenta estampa com linguagem apropriada do grafite e do grapicho, devido a 

composição com as letras desenhadas com traços e formas orgânicas em cores 

alegres, com a presença de texturas formadas pelas manchas de tinta laranja e com 

contorno preto bem demarcado e contrastante, que garante profundidade ao desenho. 

O desenho, destaca-se com o fundo colorido nas cores verde e azul, no qual 

encontra-se também a presença de uma assinatura, ou tag, pichada com spray preto, 

como se o autor da intervenção assinasse pessoalmente sua obra. 

 

 
Figura 106: Tênis de cano longo da All Star – Converse com estampa digitalmente construída na qual verifica-se 
a presença de características apropriadas da linguagem das street art. Fonte: http://www.cernimotors.it/converse-
graffiti.html. 

 

 
Figura 107: Grafite em muro no estilo do Grapicho, com letras específicas e formas que tendem à abstração, em 
cores alegres e efeitos gradientes, além de textura com manchas de tinta spray e contorno preto contrastante. A 
assinatura do artista também está presente no canto inferior direito. Fonte: 
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1074/9018/files/DEAN-123klan-graffiti-bandit1sm-mtn94-montana-color-
good_1024x1024.jpg?v=1500654479. 
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4.1.1.3 Apropriações no design têxtil 

Jogo de cama e edredom de casal 

A apropriação das linguagens visuais urbanas, em especial da street art, 

aparecem também em outros segmentos, como é o caso do design têxtil, que 

disponibiliza ao mercado tecidos estampados para diversos fins, muitas vezes com 

estampas exclusivas desenhadas especialmente para coleções específicas de 

produtos para casa e decoração, ou seja, categorias de cama, mesa e banho. 

No exemplo de jogo de cama e edredom para cama de casal nota-se a estampa 

digitalmente construída com a linguagem apropriada da street art, especificamente a 

da pichação e alguns traços que lembram o bomb, realizados com sprays, canetões e 

pinceis em diferentes cores como preto, vermelho, azul, verde e rosa, em variadas 

espessuras, na qual diversas tags encontram-se sobrepostas sobre rastros de tinta 

feitos à pincel ou trincha, recobrindo a textura de um muro de tijolos brancos, em 

referência direta aos muros e paredes com intervenções consecutivas encontrados 

em espaços urbanos, como é possível comparar nas imagens 108 e 109. 

 

 
Figura 108: Jogo de cama e edredom com estampa que simula diversas pichações sobre camadas de tinta azul e 
um muro de tijolos brancos. Fonte: http://xyxal.me/graffiti-bedding/. 
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Figura 109: Detalhe de parede com pichações consecutivas e sobrepostas, em diversas espessuras, cores e 
materiais como giz de cera, canetões, pincéis atômicos, canetas esferográficas e hidrográficas, entre outros. Fonte: 
https://www.theodysseyonline.com/meaning-life-told-graffiti-bathroom-stall. 

 

Almofada decorativa 

As almofadas, muito utilizadas na decoração, também são desenvolvidas com 

estampas com elementos extraídos da linguagem visual das ruas, como o exemplo a 

seguir, que apresenta estampa com camadas superpostas de grafites e pichações 

realizados com tinta spray de inúmeras cores como preto, rosa, amarelo, laranja, azul 

e vermelho, contendo frases, números, tags e elementos figurativos como um grande 

olho em meios a traços e rabiscos irregulares. 

A cor e textura do fundo remete a um muro envelhecido e a estampa digital, 

apropriada da street art, apresenta detalhes como a textura de materiais como o spray, 

atribuindo grande similaridade com um muro sucessivamente pichado em algum 

espaço da cidade, principalmente aqueles situados em alguns becos, como é possível 

notar na figura 111. 
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Figura 110: Almofada estampada com elementos visuais extraídos da street art, dispostos em camadas 
sucessivas, como se realizados em um muro da cidade. Fonte: https://fr.dhgate.com/product/blue-graffiti-evil-eye-
outdoor-pillow-case/396141790.html. 

 

 
Figura 111: Paredes, portas, asfalto e lixeiras situadas em beco da cidade australiana de Melbourne, com 
justaposições de grafites e pichações em cada pedaço do espaço urbano. A disposição dos elementos visuais e 
das cores fortes remete a uma estampa, de tão compacto. Fonte: https://pt.depositphotos.com/30281807/stock-
photo-melbourne-feb-9-street-art.html. 
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4.1.1.4 Apropriações no design gráfico 

Projeto gráfico para capa da revista Zupi de número 7 

O segmento editorial também se apropria das linguagens visuais urbanas em 

seus projetos gráficos, seja em revistas, livros, catálogos e cartazes, entre outros, 

como é o caso da Revista Zupi, em especial a capa da edição de número 7. 

Neste caso, a capa com fotografia de André Cypriano, na qual verifica-se 

alguma região periférica da cidade ao fundo e o nome da revista “Zupi”, grafado em 

preto, aparentemente com efeito de pincel atômico, com tipografia que apresenta 

variação da tag reta, típica da pixação paulistana, bastante presente nestas regiões. 

Os tons acinzentados complementam a relação com o concreto e o cinza das cidades. 

 

 
Figura 112: Capa da revista Zupi com linguagem apropriada do universo da pichação e das periferias da cidade. 
Fonte: https://zupi.co/project/zupi-07/. 
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Figura 113: Pixação paulistana com a tag reta, nome dado aos ângulos retos característicos das letras deste estilo 
visual urbano, feito em spray preto sobre muro de cimento em meio à cidade. 

 

4.1.2 Inspirações no design 

Inspiração significa a ação ou efeito de inspirar, fisiologicamente a entrada de 

ar nos pulmões, mas figurativamente, a força criadora de origem transcendente e 

sobrenatural que trazia conselhos e ideias aos humanos, iluminação; influência 

exercida sobre a vontade de outra pessoa, conselho, sugestão, iluminação súbita e 

geralmente genial, que tem efeito animador e estimulador da criatividade do artista, 

clarão ou lampejo. Significa também coisa ou pessoa que inspira, musa. (DMO). 

No design, assim como em outras áreas criativas, a inspiração, no sentido 

figurado, é uma palavra de suma importância no processo criativo, pois é responsável 

pela fagulha que dá sentido e início às demais etapas de um processo criativo e, 

consequentemente, de um projeto de design. 
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Esta inspiração pode vir de qualquer lugar, mas neste caso, apresentar-se-á 

alguns exemplos de projetos de design inspirados nas linguagens visuais dos espaços 

urbanos, ou seja, na street art.  

 

4.1.2.1 Inspirações no design de embalagens 

Projeto gráfico para embalagem do vinho australiano The Piece 

Neste projeto nota-se a forte inspiração na linguagem da street art que 

direcionou a criação de todos os elementos visuais que compõem a comunicação 

visual da embalagem primária, ou seja, o rótulo e o lacre da garrafa, além da 

embalagem secundária, em formato cilíndrico com linguagem inspirada em uma lata 

de tinta spray. 

 
Figura 114: Faces da embalagem do vinho australiano “The Piece”, cuja composição do rótulo e lacre da 
embalagem apresenta linguagem visual inspirada na linguagem da street art, com referência a diversos estilos. 
Fonte: http://lovelypackage.com/the-piece/. 
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Nas quatro faces da embalagem do vinho “The Piece”, verifica-se o 

agrupamento de vários estilos estéticos advindos da linguagem da street art, tais como 

um grafite com formas abstratas em tons de verde, amarelo e vermelho, um grapicho 

que sugere as letras “B” e “M” em tons de azul, com efeitos gradientes e traços bem 

demarcados formando um contorno, como é possível verificar nas duas primeiras 

imagens da figura 114 e no grafite da figura 115. 

 

 
Figura 115: Grafite que mescla imagens figurativas ao fundo e formas abstratas, geométricas e multicoloridas no 
primeiro plano. Fonte: Própria. 

 

Em ambas as faces, nota-se também a existência de três stickers, sendo um 

inspirado nas etiquetas tradicionalmente vendidas em rolos, na qual encontra-se o 

nome do vinho “The Piece”, que apresenta-se como a assinatura de um interventor, 

escrito com tipografia manual, inspirada em uma tag, normalmente feita por 

pichadores; no segundo caso uma etiqueta simples com fundo branco e algumas 

inscrições aparentemente manuais em cinza claro e angulações retas, que sugerem 

a pixação paulistana com sua tag reta, servindo de base para a palavra “longview”, 

que remete às letras produzidas com máscaras, ou seja, estêncil. 

O terceiro sticker, disposto no canto superior esquerdo do rótulo, apresentado 

na segunda imagem, remete a mais uma etiqueta assinada por um pichador, mas na 

próxima face da garrafa disposta ao lado, verifica-se que foi utilizada para informar o 
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ano do lote do vinho, ou seja, 2008, novamente com tipografia inspirada em pixações 

paulistanas, neste caso com leves angulações. 

 

 
Figura 116: Stickers “Hello my name is” da Montana Colors, tradicional marca de latas de tinta spray utilizadas por 
artistas em suas intervenções; com diversas tags, antes de serem aplicadas nos espaços urbanos. Fonte: 
https://linea6.com/products/pack-pegatinas-hello-my-name-is. 

 

Na terceira face da garrafa de vinho, visualiza-se mais uma colagem, que 

remete a um cartaz envelhecido e desgastado, similar aos lambe-lambes encontrados 

em muros pela cidade, utilizados por interventores devido a facilidade de aplicação, 

no qual verifica-se o desenho estilizado de uma mão segurando uma lata de tinta 

spray, pronta para ser utilizada, apoiada pelo código de barras que identifica 

comercialmente o produto. 

Ainda nesta face, ou seja, na terceira imagem da figura 114, observa-se um 

elemento que sugere mais um cartaz, com bordas tracejadas e as demais informações 

obrigatórias referentes ao produto, colado sobre o lambe-lambe anterior, como nota-

se na figura 117. Ao fundo verifica-se pedaços do grafite e do grapicho da face 

principal do vinho e diversas pichações, aparentando tags, feitas na cor prata, como 

as da figura 118. Sobre elas, as letras “LV” de “longview” com características 

inspiradas no estilo do estêncil, apresentando granulações e vazamentos da tinta 

spray, efeito que ocorre por vezes no uso de máscaras. 
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Figura 117: Lambe-lambe com imagem de uma criança aplicado sobre muro da cidade, na qual lê-se na camiseta 
“Meu nome é caos”, aparentemente realizado com máscaras, ou seja, estêncil. Fonte: Própria. 

 

Na quarta e última face da embalagem de vinho, além dos stickers e lambe-

lambes citados anteriormente, nota-se a presença de uma grande tag pichada com 

efeito similar ao de uma tinta spray prateada, que atribui maior refinamento à 

composição, sobrepostos por novos estênceis com as iniciais “LV”. Todas estas 
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sobreposições dispostas em camadas no rótulo da garrafa de vinho, sugerem também 

inspiração na miscelânea, comumente encontrada em diversos espaços urbanos com 

suas imagens, estilos, técnicas e materiais sobrepostos. 

 

 
Figura 118: Diversas tags pichadas sobre a parede de uma residência na cidade, feitas com tinta spray. Fonte: 
Própria. 

 

Por fim, é possível visualizar na última face da garrafa disposta na figura 114, 

grafismos que remetem a tinta spray prateada escorrendo no lacre preto da garrafa, 

como se pichada por um interventor que arremata elegantemente a composição com 

sua tinta metálica em contraste com o preto, permitindo o escorrimento e o 

borrifamento da tinta sobre o suporte, como ocorre em intervenções realizadas pelas 

ruas da cidade, a exemplo da figura 119 e 120. 
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Figura 119: Detalhe de grafite com escorrimento de tinta após a utilização do spray, característica bastante 
presente em intervenções urbanas. Fonte: Própria. 
 
 

 
Figura 120: Detalhe de grafite em parede com tinta escorrida e respingos que remetem ao efeito de borrifamento. 
Fonte: Própria. 
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A embalagem secundária que acondiciona a garrafa do vinho australiana “The 

Piece”, apresenta o formato e as características visuais inspiradas em uma lata de 

tinta spray personalizada, confeccionada em metal com tampa plástica, com a imagem 

do círculo cromático que indica a gama de cores de possíveis latas de tinta e, por fim, 

o nome do vinho, que também é o seu logotipo, pichado como uma tag, ou assinatura. 

 

 
Figura 121: Embalagem secundária do vinho “The Piece”, que simula uma lata de tinta spray com o logotipo 
pichado, inspirado em uma tag. Fonte: http://lovelypackage.com/the-piece/. 
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Figura 122: Detalhe da assinatura da artista em grafite sobre parede, ou seja, uma tag, na qual as características 
inspiram o logotipo do vinho “The Piece”. Fonte: Própria. 

 

4.1.2.2 Inspirações no design de moda e acessórios 

Coleção de bolsas Balenciaga 2018/2019 – direção criativa de Demna Gvasalia 

A linguagem da street art também inspirou criações de roupas, bolsas e 

acessórios da coleção outono – inverno da grife de luxo francesa Balenciaga, 

chamada de City Graffiti. 

No primeiro exemplo, nota-se na bolsa branca de formato tradicional em 

contraste com a estampa de características manuais, diversas inscrições como “40 

Rue de Sèvres Paris” e “75007”, referentes ao endereço e o cep da loja da grife, que 

fica no 7º “Arrondissement” da cidade francesa, a palavra “City-S”, referência direta ao 

espaço urbano e a cidade em si, o nome da grife, ou seja, Balenciaga, e o nome 

Cristóbal, referente ao estilista Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, falecido em 1972, 

fundador da grife; todas com características inspiradas nas pichações urbanas, em 

especial as de tag retas, conhecidas também como pixações paulistanas, como 

visualiza-se nas figuras 123 e 124. 
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Figura 123: Um dos modelos de Bolsa da grife francesa Balenciaga, com estampa que simula pichações com tags 
retas, conhecidas também como pixações paulistanas. Fonte: https://www.lyst.com/bags/balenciaga-small-city-
graffiti-leather-bag-3/. 

 

Verifica-se nas palavras e frases escritas a textura e a aparência de pincéis 

atômicos e outras canetas coloridas, como as feitas por um pichador em um muro, 

parede ou qualquer outro suporte branco. 

Algumas áreas pintadas irregularmente de vermelho ou azul também simulam 

a intervenção manual de um pichador, como se a pichação fosse feita diretamente 

sobre o couro da bolsa, vide comparação entre as figuras 123 e 125. 

No segundo exemplo, identifica-se outro modelo de bolsa em couro preto, 

também com modelo tradicional contrastando com outra estampa desenvolvida para 

os acessórios da mesma coleção da grife Balenciaga, e assim como o modelo anterior, 

também apresenta frases e textos, neste caso otimistas, que simulam a escrita 

manual, com características da pixação paulistana, em diversas cores como o rosa, o 
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verde claro, o azul e o branco, cores que se destacam como fundo negro da bolsa, 

como é possível comparar nas figuras 124 e 125. 

Além do corpo da bolsa com suas pichações aparentemente realizadas com 

diferentes espessuras e cores de canetas e pincéis atômicos, nota-se que suas alças 

também simulam terem sido alvo de uma intervenção realizada com tinta rosa. 

 

 
Figura 124: Modelo de bolsa da coleção outono inverno 2018/2019 da grife Balenciaga com formato tradicional, 
em couro preto e estampa que aparenta inspiração nas pixações paulistanas com tags retas. Fonte: 
https://www.mytheresa.com/int_en/balenciaga-ville-s-graffiti-leather-tote-
993829.html?utm_source=affiliate&utm_medium=affiliate.cj.int&cjevent=989f16280e0311e9816308460a240614. 
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Figura 125: Pixação paulistana com tag reta realizada com spray preto sobre muro da cidade, apresenta 

similaridade com as letras desenvolvidas nas bolsas da grife Balenciaga. 

 

Coleção de bolsas e mochilas Chanel primavera-verão 2014 – direção criativa de 

Karl Lagerfeld 

A grife de luxo francesa Chanel, sob direção criativa de Karl Lagerfeld, também 

se inspirou nas linguagens visuais das ruas, em especial da street art para a criação 

da coleção de bolsas e mochilas da coleção Chanel Graffiti. 

Nos três exemplos apresentados, nota-se a presença de estampa desenvolvida 

com inspiração nas características das intervenções realizadas com spray e máscara, 

ou seja, o estêncil, como se o logotipo da marca, frases, manchas e demais elementos 

visuais fossem realizadas por um grafiteiro ou pichador com o auxílio de máscaras 

recortadas, prontas para serem aplicadas diretamente sobre o tecido de cada modelo 

de bolsa ou mochila. 

Na mochila disposta na figura 122, verifica-se que um dos endereços da grife 

na cidade de Paris, o da “31 Rue Cambon” foi digitalmente grafitado sugerindo a 



150 
 

 

utilização do estêncil, apresentando áreas com granulações e vazamento de tinta, 

muito comuns na execução da técnica com máscaras. 

Nas alças e laterais visualiza-se a presença repetida do logotipo da grife Chanel 

com desgastes, falhas, áreas com maior ou menor concentração de tinta e em 

diferentes cores, além de sobreposições diversas, remetendo a muros com diversas 

intervenções, como os encontrados pela cidade. No verso, a costura do tradicional 

matelassê10 típico da grife fora realizado com linha encorpada, seguindo o estilo 

urbano e jovial da mochila. 

 

 
Figura 126: Um dos modelos de mochila da coleção “Graffiti” da grife francesa Chanel, com estampa inspirada na 
street art, como se realizada com spray e máscaras. Fonte: https://www.farfetch.com/br/shopping/women/chanel-
vintage-graffitti-backpack-item-12126903.aspx. 

 

O tradicional matelassê, ou seja, a costura feita em losangos típica dos 

acessórios da grife francesa, também foi reinterpretado e transformado em estampa 

conforme as referências extraídas da linguagem do estêncil e dos grafites encontrados 

pelas ruas da cidade, e aplicado em todos os modelos da coleção, como nota-se nas 

figuras 126, 127 e 128, comparadas com a figura 129. 

                                            
10 Matelassê: Trabalho feito com tecido que, fixado ao forro por pesponto, resulta numa costura sobre 
tecido, com desenhos ou relevo. O desenho mais comum costuma ser o de losangos, porém a técnica 
permite outros desenhos e formas. 
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O tecido utilizado nos modelos, lona ou jeans, apresenta manchas de spray e 

desbotamento propositais, simulando roupas desgastadas e usadas nas ruas no dia a 

dia de uma cidade. 

 

 
Figura 127: Versão da bolsa clássica com simulação do acabamento matelassê inspirado na linguagem das ruas, 
especificamente a do estêncil. Fonte: https://bagaholicboy.com/2013/12/chanel-ss14-trompe-loeil-boy-chanel/. 

 

Uma das bolsas mais clássicas da grife francesa também, normalmente feita 

toda em couro com acabamento matelassê, também foi reinterpretada e recebeu as 

características visuais do estêncil, na qual cada detalhe como costuras e logotipos 

foram estampados de forma a aparentar a produção com máscaras e spray, como se 

grafitados por um interventor em uma parede do espaço urbano, como visualiza-se na 

figura 127. 

As características visuais da street art, em especial a do estêncil, inspiraram 

toda a coleção e foram reinterpretadas em diversos modelos de bolsas e mochilas e, 

em conjunto com os demais materiais e acabamentos, como as correntes e fios 

coloridos, além do couro aplicado nas alças, complementaram a estética urbana e 

jovial da linha, em sintonia com as características visuais dos centros urbanos. 
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Figura 128: Bolsa da coleção primavera-verão 2014 da grife de luxo Chanel, com estampas inspiradas no estêncil 
e materiais, como correntes e fios coloridos, que remetem às linguagens visuais urbanas, como as da street art. 
Fonte: https://global.rakuten.com/en/store/brandbrand/item/1091917114ch49211/. 

 

 
Figura 129: Detalhe de obra realizada com spray e máscaras, ou seja, estêncil, na qual nota-se as texturas, 
granulações, falhas e desgastes decorrentes desta técnica. Visualiza-se também a representação de uma bolsa 
Chanel com seu tradicional matelassê. Artista Ozi Stêncil. Fonte: Própria. 
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Coleção de roupas, bolsas, mochilas e acessórios DKNY primavera-verão 2014 

– direção criativa de Donna Karan 

A fashion designer Donna Karan em sua coleção para a grife de luxo nova-

iorquina DKNY também se inspirou nas linguagens visuais da street art e lançou uma 

coleção de roupas, bolsas, mochilas e acessórios chamada de Graffiti. 

No primeiro exemplo, é possível notar a inspiração das pichações dos 

ambientes urbanos na estampa aplicada na mochila de couro preto com diversas 

inscrições, símbolos e tags na cor branca, com detalhes que simulam a tinta escorrida 

após o uso do spray. 

É notável a diferença entre uma pichação real e a pichação digital desenvolvida 

como estampa, mas também é clara a inspiração nas linguagens urbanas, que tenta 

assemelhar-se às intervenções de um pichador em um muro da cidade, como é 

possível visualizar nas fotos 130, 131 e 132. 

 

 
Figura 130: Mochila da coleção “Graffiti” da grife nova-iorquina DKNY, com estampa inspirada em pichações dos 
espaços urbanos. Predomínio do preto e branco, cores associadas a este universo. Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/330451691390305988/?lp=true. 
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No segundo exemplo, na roupa de ginástica para a mesma coleção da grife 

DKNY, visualiza-se a estampa que simula diversas pichações sobrepostas com letras 

gestuais, como se feitas à mão por diferentes pichadores com o auxílio de  spray ou 

pincel atômico branco sobre um suporte preto, com frases e palavras relacionadas à 

cidade e à marca, digitalmente desenhada com inspiração no universo da street art. 

 

 
Figura 131: Roupa de ginástica preta da coleção “Graffiti” da grife DKNY, com estampa inspirada em um muro 
pichado, com letras gestuais. Fonte: https://www.donnakaran.com/product/graffiti-print+medium-impact+bra.do. 
 
 

 
Figura 132: Detalhe de muro pichado consecutivamente por diferentes interventores, com diversas letras, símbolos 
e cores, onde busca-se o preenchimento total do suporte. Fonte: Própria. 
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4.1.2.3 Inspirações no design gráfico 

Verifica-se a inspiração na linguagem da street art em projetos de design gráfico 

para diversos setores, em especial o editorial, em inúmeros materiais como cartazes, 

pôsteres, programas de teatro e revistas, entre outros suportes. 

Estas inspirações ocorrem em projetos de designers famosos ou anônimos, em 

diferentes localidades do planeta, pois a linguagem da street art está presente em 

praticamente todas as grandes cidades ao redor do mundo, com suas características 

únicas e presença marcante. 

 

Projeto gráfico para cartazes do “Marbor Theatre Festival” - Eslovênia 

 
Figura 133: Cartazes para o Marbor Theatre Festival, na Eslovênia, com inspiração nas linguagens visuais 
urbanas. Fonte: https://www.behance.net/gallery/7137383/Maribor-Theatre-Festival. 
 

No projeto gráfico dos cartazes desenvolvidos para o “Marbor Theatre Festival” 

na Eslovênia, visualiza-se a presença de tipografia gestual com estética inspirada na 

pichação, com características de escrita rápida feita com pincel ou spray, como é 

possível comparar com a figura 134; além do predomínio da cor preta, a cor de tinta 

spray mais utilizada pelos pichadores, escritos sobre uma superfície acinzentada que 

remete a um muro. 
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Figura 134: Grafite em muro vermelho com a presença das palavras “reuse”, “reduza” e “recicle” pichadas com 
tinta spray branca ao fundo, nas quais nota-se o escorrimento da tinta, e a figura de Monalisa com boné e 
segurando uma lixeira com o símbolo de reciclagem, em estêncil no primeiro plano. Fonte: 
https://www.instagram.com/ozistencil/. 
 

As ilustrações de ambos os cartazes, o rosto estilizado de um homem com a 

língua de fora que serve de palco para a figura de outro homem, e um braço estilizado 

trajando um terno, apontando e pressionando a figura de um homem;  apresentam 

texturas, granulações e falhas inspiradas no estêncil, com simulações de manchas e 

borrifadas de tinta spray, como é possível comparar no grafite da figura 135, embora 

nota-se pelas características que a arte fora criada digitalmente, mas inspirada na 

linguagem da street art. 
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Figura 135: Detalhe de grafite realizado sobre um tapume, no qual nota-se as texturas formadas pela granulação, 
o efeito de borrifamento e respingamento causado pela tinta spray em diversas cores. Fonte: Própria. 

 
 
Projeto gráfico para a capa da revista Zupi de número 37 – Maurício de Souza 

Neste projeto gráfico assinado por Maurício de Souza, criador da Turma da 

Mônica, para a revista Zupi de número 37, visualiza-se a personagem das histórias 

em quadrinhos e desenhos animados Mônica, pichando um muro de tijolos brancos 

com tinta vermelha e rolinho de espuma, material bastante utilizado por grafiteiros e 

pichadores ao realizarem suas intervenções, autorizadas ou não, pelos muros da 

cidade. 
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A personagem utiliza patins, o que demonstra a necessidade de rapidez e 

agilidade, essenciais em casos de intervenções não autorizadas, pois os pichadores 

correm o risco de serem pegos pelos donos dos imóveis ou pela polícia. 

Embora a personagem utilize um rolinho, o rastro de tinta vermelha deixado no 

muro diverge das características de um traço feito com rolinho, como é possível 

verificar nas figuras 136 e 137, aproximando-se mais das características visuais de 

um traço feito com pincel largo ou trincha. 

 

 
Figura 136: Capa da revista Zupi número 37 com a personagem Mônica pichando um muro de tijolos brancos. 
Integração entre as linguagens das histórias em quadrinhos e a da street art. Fonte: https://zupi.co/project/zupi-37-
mauricio-de-sousa/. 
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Figura 137: Pichação realizada em muro da Universidade de Brasília com a utilização de rolinho de espuma e 
tinta preta. Pixotosco. Fonte: https://www.flickr.com/photos/tonydemarco/8249786936. 

 

Projeto gráfico para cartaz da Prague Design School 

No projeto gráfico para o cartaz da Prague Design School nota-se uma caveira 

coroada com uma pincelada de tinta abaixo, desenhados em traços gestuais feitos 

com pincel e tinta preta, que escorre pelo suporte como se fosse um muro rapidamente 

pichado, características inspiradas na linguagem da street art. Vide figuras 138 e 139. 

Verifica-se também a presença de uma coroa similar a representada por Jean-

Michel Basquiat em suas obras e intervenções, que se tornou uma referência à 

linguagem do artista advindo das ruas de Nova Iorque, demonstrando, além da 

inspiração nas linguagens visuais urbanas, a apropriação de um símbolo muito 

utilizado por Basquiat, ou seja, a coroa, como é possível visualizar nas figuras 138 e 

140.  
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Figura 138: Cartaz da Prague Design School com características inspiradas na linguagem da pichação como 
pinceladas rápidas e gestuais, tinta preta escorrida e respingada, como encontra-se em muros dos espaços 
urbanos. Nota-se também a apropriação da coroa representada por Jean-Michel Basquiat em suas obras. Fonte: 
http://www.praguedesignschool.com/novosti/petr-bankov-Graphis-Gold/. 
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Figura 139: Grafite realizado em muro com diversas técnicas e materiais, como rolo de espuma, pincel, spray e 
estêncil, com a presença de respingos e tinta escorrida, sobrepostos em camadas. Obra de Daniel Melim. Fonte: 
https://www.pinterest.ca/pin/313492824036413061/. 

 

 
Figura 140: Obra de Jean-Michel Basquiat, sem título, com a presença da coroa de três pontas normalmente 
retratada pelo artista em muitas de suas obras. Fonte: https://kashifwashere.com/jean-michel-basquiat-untitled-tar-
tar-tar-lead-lead-lead-19811-865x577/. 
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Projeto gráfico para capa da revista “Surf” de Portugal – David Carson 

Capa da revista Surf de Portugal projetada por David Carson, com cores, 

texturas, traços de pincel, caneta ou spray, respingos de tinta, ilustrações de objetos 

e personagens, irreverência e composição que apresenta a característica de 

sucessivas sobreposições que remetem à várias linguagens visuais da street art, 

realizadas em muros nos espaços urbanos das grandes cidades, como o grafite, a 

pichação, o lambe-lambe, o sticker e a miscelânea, que mescla muitos destes estilos. 

A linguagem empregada também pode ser relacionada à linguagem do artista 

nova-iorquino Jean-Michel Basquiat, devido ao emprego de cores, materiais, ruídos 

visuais e traços expressivamente gestuais e infantilizados. 

 

 
Figura 141: Capa da revista Surf projetada por David Carson, com diversas referências à street art e características 
que remetem à linguagem do artista Jean-Michel Basquiat. Fonte: http://artisan-studio.pl/sylwetka-david-carson-
anty-modernista-z-nowego-jorku/. 
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Figura 142: Paredes de beco em Melbourne, na Australia, com sucessivas pichações e grafites sobrepostos, com 
diversas cores, estilos, técnicas e materiais. Fonte: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Graffiti-Street-Art-
Poster-HD-HOME-WALL-Decor-Custom-ART-PRINT-Silk-Wallpaper-unframed/32544539246.html. 

 

 
Figura 143: Muro com diversas intervenções entre elas grafites, pichações, stickers e lambe-lambes pintados com 
o auxílio de máscaras, ou seja, o estêncil, do artista Minty. Sobreposições consecutivas e composição que remete 
à miscelânea, bem como a capa da revista de David Carson. Fonte: https://www.alamy.es/imagenes/graffiti-art-
mural-shoreditch.html. 
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Figura 144: Obra de Jean-Michel Basquiat e David Carson. Ovos, 1985. Com predomínio da linguagem de 
Basquiat, traços gestuais e expressivos, infantilizados, com respingos de tinta e mescla de materiais. Fonte: 
Própria. 

 

4.1.3 Contaminações no design 

Contaminar(-se) significa adquirir doença, enfermidade, infecção, moléstia, 

contagiar(-se), infectar(-se); no sentido figurado significa impregnar ou deixar-se 

impregnar (de coisas boas ou más); contagiar(-se), desvirtuar(-se). (DMO). 

Portanto, contaminação é o ato ou efeito de contaminar(-se), o contato pelo 

qual naturezas (ou linguagens) diversas se misturam ao longo de um processo de 

reações mútuas, influência que uma coisa exerce sobre alguém ou algo. (DMO). 

No caso dos projetos de design, verifica-se em alguns casos a contaminação 

pelas linguagens visuais urbanas, de maneira que os elementos visuais dos projetos 

de design modificam-se e se deixam contagiar pelas características dos elementos 

visuais da street art. 
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4.1.3.1 Contaminações no design de moda e acessórios 

Bolsa da coleção de acessórios “Graffiti” da grife DKNY primavera-verão 2014 – 

direção criativa de Donna Karan 

A coleção “Graffiti” de acessórios da grife de luxo nova-iorquina DKNY criada 

pela fashion designer Donna Karan, além de inspirada nas linguagens visuais 

urbanas, apresenta também alguns casos de contaminação pela linguagem da street 

art. 

No primeiro exemplo, a bolsa tradicional em couro preto, que assim como outros 

itens da coleção, contrasta com a estampa inspirada nas pichações dos espaços 

urbanos, realizadas neste caso nas cores branca, vermelha, amarela e azul, com o 

predomínio de letras, tags, símbolos como estrelas e outros elementos que fazem 

alusão à cidade, tais como prédios. O cadeado e os metais cromados também 

remetem aos usados nos portões de diversos imóveis de uma cidade. 

 

 
Figura 145: Bolsa da coleção “Graffiti” da grife DKNY com logotipo contaminado pela linguagem da street art. 
Fonte: https://www.lyst.com/shop/dkny-shoulder-bags/. 
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A contaminação ocorre quando o logotipo da grife DKNY, aparece infectado e 

modificado devido ao contágio pela linguagem das ruas, e impregna-se de 

características como traços e riscos manuais que envolvem o logotipo formando um 

contorno, como se o mesmo fosse vandalizado por um interventor ou envolto por um 

vírus transgressor. 

 

 
Figura 146: Logotipo original da grife DKNY – Donna Karan New York, sem a influência da linguagem da street 
art. Fonte: https://www.glispe.com/pt/outlet/homem-3/b/dkny-43/. 

 

 
Figura 147: Portas de metal preto em estabelecimento comercial com pichações e riscos coloridos frutos de 
diferentes intervenções. Fonte: Própria. 
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A infecção pela linguagem da street art se propaga e envolve o logotipo da 

grife aplicados em outros modelos e cores de bolsas da coleção Graffiti de DKNY. 

 

 
Figura 148: Bolsa da coleção “Graffiti” da grife DKNY. Em couro branco com estampa inspirada em pichações nas 
cores preta, vermelha, amarela e azul, com predomínio de palavras, tags, símbolos e elementos que fazem alusão 
à cidade de Nova Iorque. Os cadeados e metais aplicados encontram-se na cor dourada. O logotipo da grife 
também se encontra contaminado pela linguagem da street art. Fonte: 
https://www.donnakaran.com/product/elissa+pebbled+leather+north+south+crossbody.do. 

 
 
Coleção “Graffiti” Inverno 2018 Burberry – direção criativa de Christopher Bailey 

A coleção de roupas e acessórios da grife de luxo londrina Burberry também 

deixou-se contaminar pelas características visuais da street art, na qual roupas, bolsas 

e outros acessórios como sapatos e bonés infectaram-se pelas pichações manuais 

multicoloridas. 

Neste caso a contaminação também ocorre quando logotipo da grife Burberry, 

se contagia e se altera, sofrendo uma mutação que o modifica a ponto de se parecer 

com uma palavra pichada com pincel atômico ou canetão colorido sob a superfície dos 
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acessórios, sejam tecidos ou couro, ganhando assim características de escrita rápida 

e gestual, que alastram-se pelas palavras “London” e “England”. 

 
Figura 149: Logotipo original da grife londrina Burberry, após seu redesign em 2018 sob direção criativa de Ricardo 
Tisci, neste caso sem a contaminação pela linguagem da street art. Fonte: https://jingdaily.com/burberry-new-logo-
copycats/. 

 

Verifica-se nas bolsas e na camisa o contraste entre as formas clássicas e 

tradicionais, as estampas com características de pichação e o logotipo da grife 

contaminado pela infestação transgressora, com texturas características de pincel ou 

canetão, realizados na cor azul ou rosa, como se algumas letras fossem reforçadas 

devido as consecutivas passadas de pincel, como é possível verificar nas figuras de 

149 a 153. 

 

 
Figura 150: Bolsa em couro preto da coleção Graffiti da grife londrina Burberry, na qual as formas tradicionais 
contrastam com a estampa pichada na cor azul. Fonte: https://my.burberry.com/womens-bags/. 
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Figura 151: Bolsa em couro preto com estampa que simula pichações nas cores azul e rosa, na qual o logotipo da 
grife Burberry aparece contaminado pelas características da linguagem urbana. Fonte: 
https://my.burberry.com/womens-bags/. 

 

 
Figura 152: Camisa da coleção “Graffiti” da grife britânica Burberry. As palavras “Burberry”, “London” e “England” 
simulam escritas manuais à tinta, seja com pincel ou canetão, sobre a estampa xadrez característica da grife 
inglesa. Palavras e logotipo contaminados pela linguagem da pichação. Remetem a uma intervenção realizada 
sobre o tecido, como se feita por um artista da street art de forma intencional. 
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Figura 153: Muro em Curitiba pichado à canetão com frase poética, feito pela redatora e pichadora Giovanna Lima, 
na qual nota-se algumas letras reforçadas. Fonte: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/02/pichadora-
poetica-se-arrisca-para-falar-de-amor-em-muros-de-curitiba.html. 

 

Visualiza-se na saia da mesma coleção, figura 154, a estampa com composição 

produzida pelo agrupamento de diversos logotipos da grife Burberry escritos com 

letras diferentes, todas contaminadas e modificadas, com características de diversos 

estilos encontrados na linguagem da street art, como a pichação, o grafite e o estêncil, 

além de características manuais, grafismos que simulam escritas à tinta, seja com 

pincel, canetão ou spray, como nota-se na figura 155.  

As cores vibrantes em contraste com o preto também remetem ao universo 

urbano, e as sobreposições das escritas sucessivas fazem referência à miscelânea e 

aos muros com cartazes, lambe-lambes, grafites e pichações sobrepostos 

consecutivamente. 
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Figura 154: Saia da grife Burberry com estampa composta por diversos logotipos contaminados pela estética da 
street art. Fonte: https://www.lyst.co.uk/clothing/burberry-graffiti-print-high-rise-cotton-skirt-1/. 

 

 
Figura 155: Sobreposição de diversas pichações realizadas em inúmeras cores e com diferentes materiais como 
spray, canetão ou pincel atômico. Fonte: https://wall.alphacoders.com/big.php?i=29606&lang=Portuguese. 
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Camiseta Adidas City Trefoil - Adidas Originals 

Mais um caso de contaminação ocorre na camiseta estampada com o logotipo 

da Adidas Originals, na qual parte do logotipo, em especial a palavra “originals” 

aparece infectada pelas características de uma pichação, com suas mutações que se 

assemelham a uma pichação realizada com spray azul, portadora de respingos e 

trechos com tinta escorrida, similares às encontradas nos muros e paredes dos 

espaços urbanos. 

 

 
Figura 156: Camiseta Adidas City Trefoil - Adidas Originals contaminada pela linguagem da street art, portadora 
de características como gestualidade na escrita e efeitos de tinta spray respingada e escorrida. Fonte: 
https://www.stylefile.com/adidas-city-trefoil-tshirt-white-blue-black-fid-31303.html. 
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Figura 157: Logotipo Adidas Originals, em sua versão original. Fonte: https://www.ebay.com/itm/NWT-Adidas-
Originals-Mens-Russia-Track-Top-Full-Zip-USSR-AJ8023-Sz-XS-Red-/282239799914?_ul=BR. 

 

 
Figura 158: Pichações e assinatura realizadas com tinta spray sobre parede na qual verifica-se a presença de 
respingos e escorrimento de tinta. Fonte: Própria. 

 

4.1.3.2 Contaminações no design gráfico 

Revista Raygun número 58 – projeto gráfico de David Carson 

No projeto gráfico para a capa da revista Raygun de número 58, com projeto 

gráfico de David Carson, nota-se primeiramente a inspiração11 nas linguagens visuais 

urbanas, neste caso o da miscelânea, devido à mistura de estilos, técnicas e materiais 

                                            
11 O conceito de inspiração foi apresentado anteriormente no capítulo 4.1.2. 
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que remetem à sobreposições de lambe-lambes colados uns sobre os outros, 

recobertos por frases e símbolos feitos com spray e máscara, ou seja, estêncil, como 

se a capa fosse a fotografia do trecho de um muro. 

Tal linguagem infecta e contamina o logotipo com o nome da revista, Raygun, 

que se apresenta impresso com características adquiridas do estêncil, assim como as 

demais palavras ao fundo, todas contendo falhas e texturas, como as ocorridas na 

técnica realizada com spray e máscaras, como é possível verificar nas figuras 159 e 

160. 

 

 
Figura 159: Capa da revista Raygun número 58, com projeto de David Carson, que apresenta em sua composição 
elementos que remetem à inspiração e à contaminação pela linguagem da street art. Fonte: 
https://www.flickr.com/photos/mmejia73/502338020. 
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Figura 160: Imagem de Monalisa feita com o auxílio de spray e máscaras, aplicada sobre cartazes, lambe-lambes 
e pichações. Diversas técnicas e estilos sobrepostos sobre tapume de madeira, caracterizando a miscelânea. Ozi 
Stêncil. Fonte: https://www.instagram.com/ozistencil/. 

 

4.1.4 Ecos no design 

Eco significa a repetição de um som devido à reflexão das ondas sonoras, som 

repetido ou lugar onde se produz o eco. No sentido figurado significa repetidor das 

palavras de outrem, o que se acolhe, se aceita bem, apoio, adesão, simpatia, notícia 

que se espalha rapidamente, rumor. O que deixa marcas, rastro, vestígio, conjunto de 

palavras que, sucessivamente, se repetem entre si. (Dicionário Online de Português). 

Verifica-se em alguns casos que as linguagens advindas da street art muitas 

vezes são aderidas, ou captadas em projetos de design e trabalhadas de forma a 

deixarem rastros, vestígios, ruídos visuais que se repetem sucessivamente. 

 

4.1.4.1 Ecos no design de moda e acessórios 

Coleção Moschino Outono Inverno 2015/2016 – direção criativa de Jeremy Scott 

Na coleção Graffiti da grife Moschino, além da apropriação da linguagem da 

street art, já mencionada anteriormente no capítulo 4.1.1.2, verifica-se também outras 

características como o eco. 
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Figura 161: Bolsa em couro preto da coleção Graffiti da grife italiana Moschino, na qual os riscos, rabiscos, 
símbolos e frases ecoam deixando seus rastros pela superfície do suporte, sejam eles feitos à spray, caneta ou 
estêncil. Fonte: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1088779273-bolsa-love-moschino-womens-graffiti-p-
218517-_JM?quantity=1. 

 

No exemplo das bolsas apresentadas nas figuras 161 e 162, é possível notar 

que em sua estampa ocorreu a aderência de características da street art, em especial 

os riscos e rabiscos da pichação, que neste caso encontraram-se produzidos com 

características de spray ou canetas coloridas, constituindo uma composição 

visualmente densa, pesada, resultante de consecutivas repetições dos mesmos 

elementos visuais, que se espalham pela superfície da bolsa deixando rastros, ruídos 

e vestígios, fazendo ecoar os rabiscos, letras, símbolos e cores, e garantindo a 

aparência de um muro com diversas camadas de pichações sobrepostas, porém 
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realizadas pelo mesmo interventor, que disputa o espaço do suporte consigo mesmo 

deixando as marcas de seus traços, como visualiza-se na figura 163. 

No primeiro exemplo, visualiza-se também a frase “love moschino”, ou amo 

moschino, em tradução livre, realizada com spray e máscara ou pichada à caneta, 

além do símbolo da paz, ambos ecoando entre os grafismos que já reverberam pela 

superfície da bolsa em couro preto. 

 

 
Figura 162: Bolsa da coleção Graffiti da grife italiana Moschino, com vestígios de riscos, rabiscos, respingos e 
símbolos que ecoam sucessivamente sobre a superfície do suporte, como se um pichador espalhasse seus traços 
em um muro. Fonte: https://www.neimanmarcus.com/en-br/p/moschino-graffiti-print-quilted-shoulder-bag-
multicolor-prod181160314?eVar4=You+May+Also+Like&RST=ViewedPurchased&crlt.pid=camp.qtrk2jwag0KW. 
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Figura 163: Muro com intervenção de Rafael Sliks no qual os riscos, rabiscos e cores feitos com spray pelo 
interventor ecoam repetidamente sobre o suporte, criando a sensação de uma estampa. Fonte: 
https://streetartnews.net/2013/02/sliks-new-mural-in-sao-paulo-brazil.html. 

 

Coleção Dior primavera - verão 2015 – direção criativa de Raf Simons 

Assim como nos itens da coleção da grife italiana Moschino apresentados 

anteriormente, a grife francesa Dior sob direção criativa de Raf Simons apresentou 

também algumas roupas, bolsas e acessórios com a presença de rastros causados 

pelos ecos dos riscos e rabiscos coloridos extraídos da linguagem visual da street art, 

que reverberaram pelas superfícies dos tecidos e materiais utilizados na coleção. 

No primeiro exemplo, na figura 164, visualiza-se a estampa de traços finos e 

coloridos, como se pichados pelo mesmo interventor à giz, caneta ou pincel sob uma 

jaqueta jeans masculina, e na sequência, a mesma estampa ecoa seus traços sobre 

uma bolsa com formato tradicional feita em couro preto, vista na figura 165. A 

comparação entre os ecos das linguagens urbana e do fashion design podem ser 

visualizadas na imagem 166. 
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Figura 164: Jaqueta jeans da coleção masculina primavera verão 2015 da grife francesa Dior, com riscos e 
rabiscos coloridos com características de pincel, caneta ou spray, que ecoam repetidamente por todo o tecido. 
Fontes: https://www.thecut.com/2014/06/most-outrageous-mens-looks-at-fashion-
week/slideshow/2014/06/30/backstage_paris_kevin/dior-homme-01/ e 
https://br.pinterest.com/pin/309622543124740051/?lp=true. 

 

 
Figura 165: Bolsa masculina da grife Dior com rastros deixados pelo eco dos traços, riscos e rabiscos coloridos 
baseados na linguagem da street art. Fonte: https://br.pinterest.com/pin/395824254722661772/?lp=true. 
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Figura 166: Parede e portão no bairro da Liberdade em São Paulo, com intervenção de Rafael Sliks. Riscos e 
rabiscos multicoloridos ecoam uns sobre os outros por toda a superfície. Fonte: http://rafaelsliks.com/pidgeon-wall/. 

 

4.1.5 Abstrações no design 

Abstração significa o ato ou efeito de abstrair ou abstrair-se; a consideração 

das qualidades, independentemente dos objetos a que pertencem; o processo pelo 

qual se isolam atributos de um objeto, considerando os que certos grupos de objetos 

tenham em comum; a operação do espírito que consiste em isolar, pela análise, 

elementos ou propriedades de uma totalidade. (DMO). 

No design, especificamente em suas convergências com as linguagens visuais 

urbanas, a abstração ocorre quando elementos, ou efeitos, como manchas, borrões, 

pinceladas, respingos, gotejamentos, escorrimentos, granulações e/ou borrifamento 

de tinta derivados de grafites, estênceis e pichações feitos com spray, pincel ou rolo 

de espuma são isolados de sua totalidade e utilizados como elemento estético em 

projetos de design; permitindo, ainda, a identificação das características que os 

interligam às intervenções das quais foram retirados, ou seja, abstraídos. 
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4.1.5.1 Abstrações no design de moda e acessórios 

Mochila Jansport: manchas e respingos 

Nota-se na mochila Jansport, figura 167, a presença de manchas e respingos 

de tinta de diversas cores, como os encontrados em intervenções nos espaços 

urbanos realizados com tinta spray, acidentais ou propositais, possíveis de comparar 

com o detalhe do grafite da figura 168. 

 

 
Figura 167: Mochila Jansporte com manchas, borrifamento e respingos de tinta colorida. Fonte: 
https://www.dafiti.com.br/Mochila-JanSport-Superbreak-Multi-Neon-Galaxy-Multicolorida-1475965.html. 
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Figura 168: Detalhe de grafite realizado com tinta spray colorida, no qual nota-se a presença de manchas, 
granulações, borrifamento e respingos de tinta multicolorida. Fonte: Própria. 

 

 

4.1.5.2 Abstrações no design de artigos para o lar 

Encontram-se também os efeitos visuais oriundos da linguagem da street art 

no segmento de design voltado para artigos do lar e decoração, também no que se 

refere às estampas, cores e texturas, ou seja, no design de superfície, como ocorre 

com a moda, já mencionada anteriormente. 
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Aparelhos de jantar em porcelana – Jonathan Adler e Royal Doulton: respingos 

No primeiro exemplo de efeitos de respingos e gotejamentos em produtos 

destinados para o lar, neste caso utilizados como decoração para as peças de 

porcelana do aparelho de jantar, desenhadas pelo designer Jonathan Adler, figura 

165, nota-se a existência de inúmeros respingos de tinta dourada, que constituem uma 

composição harmoniosa e elegante. 

Os efeitos parecem feitos com tinta respingada a partir de um pincel ou spray, 

como os encontrados em intervenções urbanas. Referência sutil à street art. 

 

 
Figura 169: Porcelanas do designer Jonathan Adler, com muitos respingos e gotejamentos de tinta dourada, que 
atribuíram maior elegância às peças, que parecem feitos com pincel ou tinta spray. Fonte: 
https://stylecaster.com/jonathan-adler-dishes/. 

 

As semelhanças podem ser visualizadas na figura 170, na qual visualiza-se tais 

efeitos nos detalhes do grafite realizado em uma parede com tinta spray, com 

características visuais que foram abstraídas e reinterpretadas nas peças de porcelana. 
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Figura 170: Detalhe de grafite em parede feito com tinta spray no qual verifica-se a presença de tinta respingada, 
gotejada e borrifada. Fonte: Própria. 

 

O segundo exemplo, um aparelho de jantar da tradicional marca britânica Royal 

Doulton, na qual visualiza-se a decoração com efeitos de tinta azul borrifada, 

respingada, gotejada e escorrida, com características similares aos detalhes 

encontrados em grafites e pichações dispostos nos muros e paredes das cidades, 

feitos com tinta spray, pincel ou rolo de espuma. 
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Figura 171: Aparelho de jantar da tradicional marca britânica Royal Doulton, com a presença de respingos, 
gotejamentos, borrifadas e escorrimento de tinta azul. Fonte: https://www.royaldoulton.com.au/royal-doulton-
pacific-splash-16-piece-set.html. 

 

 
Figura 172: Grafite sob muro feito com auxílio de spray e máscara no qual a saia da bailarina apresenta respingos, 
gotejamentos e borrifadas de tinta feitos com spray ou pincel. Ozi Stencil. Fonte: 
https://www.instagram.com/ozistencil/. 
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Aparelho de jantar em porcelana – Spal Porcelanas: manchas e tinta escorrida  

Além dos respingos, borrifadas e gotejamentos apresentados anteriormente, 

outros elementos são extraídos da linguagem da street art, como é o caso dos efeitos 

de tinta escorrida. 

No aparelho de jantar da tradicional marca portuguesa Spal Porcelanas, 

verifica-se decoração com efeito de tinta escorrendo, como se um artista urbano 

derramasse propositalmente tinta azul e a deixasse escorrer ao acaso, ou até mesmo 

se ao utilizar seus pinceis e sprays, deixasse a tinta encharcar o suporte e escorrer 

por toda a superfície. 

Cada prato dispõe de decoração com diferentes maneiras de representar e 

simular o efeito da tinta azul escorrida. 

 

 
Figura 173: Pratos raso e de sobremesa em porcelana da tradicional marca portuguesa Spal Porcelanas, com 
decoração composta por efeitos que simulam o escorrimento de tinta azul aplicados de diferentes maneiras em 
ambos os pratos. Fonte: https://www.spal.pt/index.php/novidades/lancamentos. 
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Figura 174: Detalhe de grafite em parede no qual visualiza-se manchas de tinta e a presença de textura formada 
pelo escorrimento da tinta spray no suporte. Fonte: Própria. 

 

Aparelhos de jantar em porcelana – Mikasa: pinceladas  

As pinceladas de tinta encontradas em muros e paredes da cidade, e nas obras 

de muitos artistas urbanos, também são captadas, transformadas em efeitos visuais e 

utilizadas de forma decorativa, como nos aparelhos de jantar da Mikasa, decorados 

com expressivas e agressivas pinceladas de tinta preta, como se feitos com trincha 

ou pincel largo. 

 

 
Figura 175: Aparelhos de jantar em porcelana da Mikasa, com pinceladas expressivas de tinta preta, similares às 
encontradas em muros e paredes de diversos espaços urbanos. Fontes: 
https://www.bedbathandbeyond.ca/store/product/mikasa-reg-brushstroke-dinnerware-collection/201314 e 
https://www.amazon.com/Mikasa-Brushstroke-Porcelain-4-Piece-Setting/dp/B009P1MJC2. 
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Figura 176: Muro com pinceladas aleatórias de tinta azul, recobrindo algumas pichações. Fonte: 
https://freestocktextures.com/texture/gray-painted-wall,848.html. 

 

Coleção Urban Graffiti DKNY para a Lenox: traços 

Os itens em porcelana criados por Donna Karan para a coleção Urban Graffiti, 

para a tradicional marca de porcelanas norte-americana Lenox, também apresentam 

decoração inspirada nas linguagens visuais urbanas, com efeitos de traços marcantes, 

fortes, expressivos, gestuais e irregulares, como se feitos com tinta preta à pincel ou 

spray. 

Os traços apresentam características como falhas e irregularidades, como os 

originais, abstraídos das intervenções da street art, como é possível comparar nas 

figuras 177 e 178, porém nota-se também características de traços com desenho 

estilizado, contrastando com a superfície branca da porcelana, remetendo a um muro 

ou parede brancas pichadas ou grafitadas. 

A coleção conta com itens em porcelana como aparelho de jantar, tigelas, 

canecas, copos para café com tampa de silicone, saleiro e pimenteiro, além de 

produtos em outros materiais como saladeiras e talheres de bambu pintados e itens 

decorativos como porta-retratos, todos com as mesmas cores e estampas. 
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Figura 177: Itens em porcelana como saleiro, pimenteiro, tigela, caneca, aparelho de jantar e copo para café da 
coleção “Urban Graffiti” da grife DKNY, desenvolvidos pela designer Donna Karan. Presença de traços que 
remetem à street art Fonte: https://br.pinterest.com/pin/507288345508145867/?lp=true, 
https://www.bedbathandbeyond.ca/store/product/dkny-lenox-reg-urban-graffiti-travel-mug/1043506866 e 
https://www.macys.com/shop/product/dkny-lenox-dinnerware-urban-graffiti-stacked-salt-pepper-
shakers?ID=1134822&CategoryID=7923. 

 

 
Figura 178: Detalhe de grafite sobre parede no qual visualiza-se os traços gestuais, desenhados e bem marcados 
feitos com tinta spray preta. Fonte: Própria. 
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4.1.5.3 Abstrações no design de têxtil 

Efeitos como respingos, pinceladas, gotejamentos, granulações, borrões, 

borrifamento, manchas e escorrimento de tinta, abstraídos das linguagens visuais 

urbanas, também são trabalhados como estampas em projetos de design voltados 

para o segmento têxtil, em especial nos jogos de cama, almofadas e outros itens 

decorativos. 

 

Jogos de cama – lençóis, fronhas e edredons: respingos e pinceladas 

No primeiro jogo de cama, nota-se a estampa de fundo azul marcado por 

diversas pinceladas gestuais feitas com pincel e muitos respingos de tinta branca, 

remetendo às rápidas intervenções realizadas nos espaços públicos das cidades, 

devido à ilegalidade da ação, características que podem ser visualizadas nas figuras 

179 e 180. 

 

 
Figura 179: Jogo de cama com fronhas, lençol e edredom com pinceladas e respingos de tinta branca abstraídos 
da linguagem da street art. Fonte: https://blog.annieselke.com/annies-favorite-bedding-tips/. 
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Figura 180: Detalhe de grafite com a presença de elementos visuais como respingos, manchas, pinceladas, traços 
e granulações decorrentes do uso de tinta spray e pincel. Fonte: Própria. 

 

No segundo exemplo de jogo de cama, assim como nas porcelanas da Mikasa 

apresentadas anteriormente na figura 175, visualiza-se estampa que simula 

pinceladas largas e fortes feitas com tinta preta, cor muito utilizada por grafiteiros e 

pichadores e fortemente ligada ao universo urbano. 

A estampa expressiva, que simula a utilização de trincha ou pincel largo, remete 

aos muros desgastados e aos espaços urbanos que acumulam marcas e camadas de 

tinta após consecutivas e transgressoras intervenções, como é possível verificar nas 

figuras 181 e 182. 
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Figura 181: Jogo de cama com fronhas, lençol e edredom com estampa que simula pinceladas largas e 
expressivas com tinta preta, remetendo aos muros e paredes desgastadas e pintadas nos espaços urbanos. Fonte: 
https://www.wayfair.com/bed-bath/pdx/vince-camuto-lyon-comforter-set-w000427223.html. 

 

 
Figura 182: Textura derivada a partir de pinceladas de tinta sobre parede. Fonte: 
https://br.depositphotos.com/175126582/stock-photo-the-texture-of-the-green.html 
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Almofadas: respingos, gotejamentos, escorrimentos e pinceladas 

 
Figura 183: Almofada com estampa que simula diversos respingos, manchas e gotejamento de tinta preta feitos 
com pincel ou spray, abstraídos das linguagens visuais urbanas. Referência à street art. Fonte: 
https://www.hupper.com.au/product/black-splash-cushion-45x45cm/. 

 

 
Figura 184: Detalhe de grafite realizado com tinta spray preta, no qual nota-se a existência de granulações e 
inúmeros respingos de tinta. Fonte: Própria. 
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Figura 185: Almofada da Habitat britânica com estampa que remete à respingos de tinta, seja líquida ou spray, 
comuns em trabalhos como o grafite, entre outras intervenções da street art. Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/393642823665331477/?lp=true. 
 

 

Figura 186: Detalhe de grafite do grafiteiro Cadumen, com respingos e tinta escorrida. Fonte: Própria. 



195 
 

 

 
Figura 187: Almofada com estampa de tinta respingada e escorrida, que remete à intervenções como o grafite e 
a pichação, na própria almofada. Referência aos muros com camadas sobrepostas de sucessivas intervenções 
urbanas. Fonte: https://www.houseology.com/timorous-beasties-graffiti-drips-cushion. 

 

 
Figura 188: Detalhe de grafite sobre parede, com a presença de tinta escorrida e respingada. Fonte: Própria.  
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Figura 189: Almofada com estampa que simula pinceladas agressivas e rápidas, bastante gestuais, como as feitas 
por muitos interventores e adeptos da street art em diferentes suportes encontrados nas cidades. Fonte: 
https://sothebyshome.com/bettertex-brushstroke-throw-pillow-acc-62056-33488.html. 

 

 
Figura 190: Intervenção de Daniel Melim no “The Cans Festival, Londres, 2008. Presença de efeitos como 
pinceladas, tinta escorrida e respingada, além do uso de spray e máscaras – estêncil. Fonte: 
https://www.melim.art.br/30/work/the-cans-festival. 



197 
 

 

4.1.6 Reações ao design 

Reação significa o ato ou efeito de reagir, resposta contrária a uma ação ou 

opinião que a precedeu; a atitude cujo objetivo é reagir a uma ação de caráter social; 

força, princípio ou vontade contrária, ou seja, oposição; movimento ou ação que se 

realiza em decorrência direta de outro movimento ou ação; atitude diante de uma 

ameaça ou agressão; efeito que se segue a um estímulo; processo pelo qual uma ou 

mais substâncias (ou linguagens) em contato, mediante certas condições, passam por 

intensas modificações, dando origem a novas substâncias e compostos (ou novas 

linguagens e composições). (DMO). 

Assim como designers interagem com a linguagem da street art em seus 

projetos de design, alguns interventores, como grafiteiros e pichadores, também 

reagem ao design, independentemente de sua área ou segmento. 

 

4.1.6.1 Reações ao design de moda, acessórios, tecnologia e embalagem 

O grafite realizado com spray e máscaras pelo grafiteiro Ozi Stencil exemplifica 

a maneira como estas reações podem ocorrer no universo das ruas, em um sentido 

contrário ao que foi apresentado nos capítulos anteriores, pois neste caso um grafite 

real, fruto da ação de um interventor, se apropria e reage ao design, à moda, às 

marcas e ao consumo em si. 

Nota-se no grafite de Ozi, a imagem de uma mulher, com roupagem e aureola 

como as de uma Santa Cristã, trajando óculos escuros com a letra “D”, em referência 

à grife francesa Dior, um véu com estampa animal de leopardo, similares às utilizadas 

por grifes como Roberto Cavalli e Dolce & Gabbana, uma túnica com a estampa de 

monogramas12 das grifes Gucci, Versace e Dolce & Gabbana, e um manto no qual se 

encontram monogramas e logotipos de diversas grifes de luxo tais como Givanchi, 

Lacoste, Paco Rabanne, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Fendi e Valentino, 

sempre em estêncil com as cores características de cada marca, apropriados pelo 

grafiteiro. 

Em seus braços encontra-se um cachorro e duas bolsas, sendo que em uma 

delas, ao lado direito, encontram-se referências visuais à grife francesa Chanel, seja 

                                            
12 De acordo com o dicionário Michaelis, monograma é a sigla formada pelo entrelaçamento das letras 
iniciais do nome de uma pessoa (ou empresa). Agrupados ou combinados com outros elementos 
gráficos podem ser utilizados como símbolos, logotipos ou estampas, como ocorre com muitas grifes 
de luxo, entre outras. 
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através de seu logotipo, seja em seu famoso matelassê, porém neste caso 

interpretados em estêncil preto e branco. 

Na outra bolsa verificam-se referências visuais ligadas ao fashion designer Karl 

Lagerfeld, diretor criativo da Chanel e de sua marca homônima, como sua silhueta 

estilizada e com óculos escuros, sapatos, joias e bolsas. Dentro da bolsa visualiza-se 

uma revista, referenciando a revista de moda “W”, além de uma garrafa da tradicional 

água mineral francesa, Perrier, conhecida pelo design de formas orgânicas com 

predomínio da cor verde, na garrafa e no rótulo, além de logotipo com tipografia 

serifada. 

 

 
Figura 191: Grafite realizado em estêncil pelo grafiteiro Ozi Stencil, com imagem de uma santa repleta de símbolos 
ligados ao design, ao consumo e à religião. Fonte: Própria. 
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Em suas mãos, além de uma joia com símbolo religioso, nota-se também a 

existência de um Iphone, ou seja, o smartphone da marca norte-americana Apple, 

conhecida pela tecnologia e design inovadores. 

Todos os símbolos relacionados ao design encontram-se mesclados com 

diversos símbolos religiosos como a cruz cristã, utilizada como monograma e estampa 

no manto roxo, o sagrado coração de Jesus, também utilizado como elemento visual 

que compõe a estampa do manto, além da imagem estilizada de Jesus Cristo na capa 

da revista “W” e, a joia que remete a um terço, complementando o teor reativo e crítico 

em relação ao design e suas vertentes, em segmentos como o da moda, tecnologia e 

embalagem para água, além do consumo e religião. 

A parede ao redor da obra apresenta-se pintada de tinta spray dourada, que 

complementa também, a atmosfera relacionada, principalmente, ao mercado de luxo. 

 

 
Figura 192: À esquerda, detalhe de grafite feito com estêncil no qual a figura feminina usa óculos escuros com a 
letra “D”, em referência à grife francesa Dior. Fonte: Própria. 

 
Figura 193: À direita, Logotipo da grife Dior, no qual nota-se a semelhança entre a letra “D” do logotipo original e 
da letra aplicada na obra de Ozi Stencil. Fonte: https://br.pinterest.com/pin/448248969152189229/?lp=true. 
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Figura 194: À esquerda, detalhe do grafite com estampa formada pela repetição do logotipo da grife Dolce & 
Gabbana, neste caso D&G. Fonte: Própria. 
 
Figura 195: À direita, detalhe de calça jeans da grife Dolce & Gabbana com estampa composta com o logotipo da 
grife. Fonte: http://www.zestible.ca/Womens-DolceampGabbana-Dg-Denim-Monogram-21120194-2018-New-
Style-Onl.ine-sales-p-1461.html. 

 

 

 
Figura 196: À esquerda, detalhe do grafite com estampa feita com spray e máscara simulando o monograma da 
grife italiana Gucci. Fonte: Própria. 
 
Figura 197: À direita, detalhe de estampa original composta pelo monograma da grife de luxo Gucci. Fonte: 
https://www.fashionphile.com/includes/images/large/BW34306/BW34306-50570.jpg. 
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Figura 198: À esquerda detalhe do grafite onde visualiza-se a utilização de estampa animal que remete a de 
leopardo, similar a utilizada por algumas grifes, como Roberto Cavalli. Fonte: Própria. 
 
Figura 199: À direita, detalhe de vestido da grife Roberto Cavalli com estampa animal de leopardo. Fonte: 
https://www.lyst.com/shop/roberto-cavalli-cocktail-dresses/. 

 

 

 
Figura 200: À esquerda, detalhe do grafite de Ozi Stencil, no qual o monograma da grife italiana Versace aparece 
como fundo para a estampa do manto, sobreposto por outros símbolos como a cruz e o sagrado coração, em 
estêncil. Fonte: Própria. 

 
Figura 201: À direita, logotipo da grife de luxo italiana Versace, com a Medusa envolta por grafismos inspirados 
na cultura greco-romana, utilizados em diversas estampas e detalhes de produtos da grife. Fontes: 
https://yorkdale.com/stores/versace/versace-logo-wordmark-2/ e https://www.labellov.com/versace-black-leather-
and-nylon-belt.html. 
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Figura 202: À esquerda, detalhe do grafite com logotipo da grife francesa Givanchy estampado com spray e 
máscara, na cor branca. Fonte: Própria. 
 
Figura 203: À direita, logotipo original da grife de luxo francesa Givanchy. Fonte: 
https://seeklogo.com/images/G/givenchy-logo-B1FAD9A0DF-seeklogo.com.png. 

 

 

 
Figura 204: À esquerda, o jacaré do logotipo da grife francesa Lacoste em estêncil com tinta spray branca. Fonte: 
Própria. 
 
Figura 205: À direita, logotipo original da grife Lacoste. Fonte: https://www.afric-invest.com/pt/product/lacoste-polo-
shirt/. 
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Figura 206: À esquerda, no grafite, nota-se o detalhe do logotipo da grife britânica Alexander McQueen, em 
estêncil. Fonte: Própria. 
 
Figura 207: À direita, logotipo original da grife britânica Alexander McQueen. Fonte: 
http://fashionweek.com/alexander-mcqueen-armadillo-shoes-bring-in-295000-for-unicef-at-auction/. 

 

 

 
Figura 208: À esquerda, logotipo da grife de origem espanhola Paco Rabanne feito com spray branco, em estêncil. 
Fonte: Própria. 
 
Figura 209: À direita, logotipo da grife espanhola Paco Rabanne: Fonte: https://worldvectorlogo.com/pt/logo/paco-
rabanne-1. 
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Figura 210: À esquerda, detalhe do logotipo da grife italiana do estilista Valentino Garavani, feita em estêncil com 
tinta spray branca. Fonte: Própria. 
 
Figura 211: À direita, logo original da grife italiana que recebe o nome de seu estilista, Valentino. Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/163677767689863802/?lp=true. 

 

 

 
Figura 212: À esquerda, detalhe do grafite com logotipo da grife francesa Yves Saint Laurent, feito com spray e 
máscara. Fonte: Própria. 
 
Figura 213: À direita, logotipo original da grife francesa Yves Saint Laurent. Fonte: 
http://logos.wikia.com/wiki/File:Yves-saint-laurent-logo-hedi-slimane_999850.jpg. 
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Figura 214: À esquerda, verifica-se no grafite um pedaço do duplo “F” da grife italiana Fendi, feito em spray branco 
com o auxílio de máscara. Fonte: Própria. 
 
Figura 215: À direita, logo original da grife italiana Fendi, em sua versão negativa, com fundo preto. Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/637822365949284867/?lp=true. 

 

 

 
Figura 216: À esquerda verifica-se um pequeno pedaço do logotipo da grife do fashion designer italiano, Giorgio 
Armani, em estêncil. Fonte: Própria. 

 
Figura 217: À direita, logotipo da grife italiana Giorgio Armani. Fonte: http://fashionweek.com/worlds-sexiest-
teacher-pierto-boselli-new-face-armani/. 
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Figura 218: À esquerda, detalhe do grafite de Ozi Stencil com uma versão da bolsa com acabamento em matelassê 
da grife francesa Chanel. Fonte: Própria. 
 
Figura 219: À direita, modelo de bolsa em couro preto com acabamento em matelassê da grife Chanel. Fonte: 
https://www.rebag.com/designer/chanel-handbags/. 

 

 

 
Figura 220: À esquerda, grafite com uma bolsa na qual o rosto estilizado do fashion designer Karl Lagerfeld foi 
estampado com tinta spray preta e máscara. Fonte: Própria. 
 
Figura 221: À direita, logotipo da grife do estilista no qual verifica-se o perfil estilizado do rosto do fashion designer. 
Fonte: https://gunwharf-quays.com/shops/karl-lagerfeld. 
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Figura 222: À esquerda, Detalhe do grafite de Ozi no qual verifica-se a bolsa com itens como a garrafa de água 
francesa Perrier e a revista de moda W Magazine. Fonte: Própria. 

 
Figura 223: Ao centro, a garrafa de água francesa Perrier, com seu design de formas orgânicas e rótulo com 
tipografia serifada, ambas na cor verde. Fonte: 
https://mambo.vteximg.com.br/arquivos/ids/211086/135452.jpg?v=636366791954870000. 

 
Figura 224: à direita, capa da revista de moda W Magazine. Fonte: https://www.wmagazine.com/gallery/charlize-
theron-atomic-blonde-w-magazine-cover-august-2017/all. 

 

 

 
Figura 225: À esquerda, visualiza-se nas mãos da figura feminina a representação de um Iphone, smartphone da 
Apple, no qual nota-se o símbolo da maçã, referente ao logotipo da marca; em estêncil. Fonte: Própria. 

 
Figura 226: À direita, fotografia de um modelo de Iphone, produto que é símbolo de design e tecnologia. Fonte: 
https://www.pontofrio.com.br/telefonesecelulares/smartphones/iphone/iphone-6s-apple-com-tela-47-hd-128gb-3d-
touch-ios-9-sensor-touch-id-camera-isight-12mp-wi-fi-4g-gps-bluetooth-e-nfc-cinza-espacial-8605106.html. 
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4.2 INTERAÇÕES ENTRE ARTISTAS DA STREET ART E O DESIGN: OUTROS 

TERRITÓRIOS 

Assim como muitos designers, os artistas da street art também vivenciam a 

cidade e suas transformações, buscando além de inspirações, novos suportes para 

suas intervenções, porém, no caso destes artistas, pode-se dizer que possuem uma 

participação mais ativa e direta nas transformações espaciais e visuais dos espaços 

urbanos, comunicando seus pontos de vista através de suas variadas linguagens, 

impregnadas nas finas camadas da  paisagem da cidade. 

Muitos artistas da street art recobrem a cidade com suas mensagens e 

composições inspirando designers em seus projetos, mas muitos artistas também 

participam da construção de novas e frescas camadas, que se sobrepõem 

constantemente nos espaços urbanos, através dos inúmeros projetos e produtos do 

design, contribuindo para a sintonia e a convergência entre as duas áreas, ou seja, a 

street art e o design, onde as linguagens produzidas por eles como grafites, pichações, 

bombs, stickers, miscelâneas, estênceis, murais, lambe-lambes e grapichos são 

refletidos em diferentes suportes e objetos do cotidiano das cidades, mas desta vez, 

através das mãos e dos olhares de quem os inspiram e os produzem, traçando um 

paralelo ainda mais direto entre o seu universo de origem, as ruas, e aquele para onde 

estão migrando, o design, resultando em uma potente convergência com novas 

práticas narrativas, conforme Jenkins (2015); que se refletem e adentram novos 

espaços. 

Neste capítulo serão apresentadas algumas convergências que são frutos de 

projetos de design germinados e cultivados pelos próprios artistas da street art, que 

assim como suas linguagens, saem das ruas e convergem para a área do design, e 

reverberam em diferentes segmentos, pois muitas parcerias ocorrem entre empresas, 

designers e artistas urbanos, e muitos produtos são lançados com características 

visuais e estampas assinadas por grafiteiros de renome, como alguns dos exemplos 

dispostos a seguir. 

 

4.2.1 Reflexos no design 

O reflexo é provocado por reflexão, ou seja, refletido; a reação imediata e 

involuntária em resposta a um estímulo exterior, que atua ou se produz indiretamente, 
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portanto, reproduzido; reflexão suave da luz, efeito produzido pela luz refletida, luz ou 

imagem refletida, cópia de alguma coisa, imitação, reprodução. (DMO). 

Os reflexos ocorrem nos projetos de design quando feitos pelos próprios 

artistas da street art, que transferem as características de suas linguagens, 

previamente desenvolvidas e já encontradas nos espaços urbanos, para novos 

produtos e suportes de diversos segmentos, reproduzindo seus estilos. 

 
 
4.2.1.1 Reflexos no design de moda e acessórios 

Coleção de relógios Swatch - Keith Haring 

 
Figura 227: Um dos modelos de relógio desenhados por Keith Haring para a Swatch, em 1985. Os personagens 
irreverentes em cores fortes com contornos pretos, normalmente desenhados por Haring no metrô e na cidade de 
Nova Iorque, dançam ao redor dos ponteiros. Linguagem do artista refletida em um objeto de design. Fonte: 
http://www.swatchandbeyond.com/index.php?productID=1411. 
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Figura 228: “We the Youth”, mural de Keith Haring realizado em 1987 na cidade de Philadelphia, Pennsylvania, 
Estados Unidos. Estilo e linguagem característicos do artista que refletiram no design. Fonte: 
https://en.wikipedia.org/wiki/We_the_Youth_(Keith_Haring). 

 
 
Bolsa “Baguette” Fendi – Nina Pandolfo 

 
Figura 229: Bolsa “Baguette” da grife italiana Fendi, desenhada pela grafiteira e artista plástica brasileira Nina 
Pandolfo. Projeto com a mesma linguagem que a artista utiliza nas ruas da cidade. Fonte: 
https://designculture.com.br/um-olhar-sobre-as-obras-de-nina-pandolfo. 
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Figura 230: Mural de Nina Pandolfo em Wynwood, Miami, Estados Unidos. Meninas com rostos largos e olhos 
grandes, gatos, texturas e cores alegres são algumas características da linguagem da artista. Fonte: 
http://luigginomundo.com/2014/09/miami-wynwood-walls/. 

 

Tênis Puma Clyde – Sam Rodriguez 

 
Figura 231: Tênis com estampa desenhada pelo grafiteiro e artista visual Sam Rodriguez para a Puma, modelo 
Clyde, inspirado nas cores e na embalagem da Tequila 1800, com grafismos, como os utilizados em algumas obras 
do artista. Fonte: https://samrodriguezart.com/collaborations/. 
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Figura 232: Detalhe de mural “POW! WOW! Hawaii 2013 – Cukui Mural”, do artista plástico e grafiteiro Sam 
Rodriguez em parceria com Orly Locquiao. Fonte: https://artsandculture.google.com/asset/pow-wow-hawaii-2013-
cukui-mural/ngGblE9AmHyWgw. 

 

Lenço Louis Vuitton - Retna 

 
Figura 233: Lenço da grife Louis Vuitton com estampa desenhada pelo grafiteiro e pichador Retna, que se utiliza 
de linguagem que remete a códigos e símbolos. Nota-se os símbolos desenhados com tinta colorida vermelha e 
azul, a pincel ou rolinho, com detalhes de tinta escorrendo e respingada. Fonte: https://www.fashionphile.com/louis-
vuitton-retna-cashmere-silk-scarf-grey-58861. 
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Figura 234: Mural na Califórnia, Estados Unidos, com obra do artista Retna, repleto de códigos e símbolos feitos 
com pincel, rolo de espuma e tinta branca. Fonte: https://californialocos.com/artists/. 

 

Coleção Gucci outono inverno 2016: direção criativa de Alessandro Michele – 

estampas de Gucci Ghost13 

 
Figura 235: Coleção da grife italiana Gucci com direção criativa de Alessandro Michele, com estampas do artista 
urbano Gucci Ghost (Trevor Andrew), no qual nota-se estampas com o monograma da grife feitos com tinta spray 
com características como traços gestuais e tinta escorrida. Reflexo do trabalho desenvolvido pelo artista pelas ruas 
da cidade. Fonte: https://www.spinnakerboutique.it/GUCCI-crewneck-stars-all-over-sweatshirt-45478 e 
https://www.lyst.com/bags/gucci-ghost-backpack/. 

                                            
13 As informações sobre a parceria entre o diretor criativo da grife italiana Gucci e o artista nova-iorquino 
da street art Gucci Ghost (Trevor Andrew ou Trouble Andrew), foram extraídas das reportagens “Gucci’s 
surprising hire”, de 25/02/2016, da Vogue britânica; bem como “The NYC graffiti artist who spray-painted 
Gucci AW 2016”, de 25/02/2016, do site Dazed. 
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Figura 236: Intervenções do pichador e grafiteiro Gucci Ghost (Trevor Andrew) em caçamba e geladeira 
abandonada na rua, nos quais nota-se a apropriação do monograma com o duplo “G” da grife Gucci, feitos com 
tinta spray. Linguagem que se transformou no estilo visual do artista e refletiu na coleção de 2016 da grife italiana. 
Fonte: https://www.instagram.com/troubleandrew/. 

 
 
Linha “Havaianas nas Ruas” – Highgraff e Speto 

 

Figura 237: Linha “Havaianas nas Ruas” com chinelos estampados com as obras dos grafiteiros e artistas plásticos 
Highgraff, à esquerda, e Speto, à direita. Ambos refletindo a linguagem e o estilo de cada artista no ambiente 
urbano. Fonte: https://sneakersbr.co/havaianas-na-rua-speto-highgraff-e-zezao/. 
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Figura 238: Grafite do artista plástico e grafiteiro Highgraff, com formas orgânicas e geométricas, cores fortes e 
sobreposições, que refletiram nas havaianas desenhadas pelo artista. Fonte: Própria. 

 

 

 
Figura 239: Grafite do artista plástico e grafiteiro Speto, feito com spray e máscaras, com traços inspirados na 
xilogravura e na literatura de cordel, típicos da linguagem do artista. Fonte: http://www.dionisioarte.com.br/speto-
do-hip-hop-ao-cordel-a-mistura-que-vai-as-ruas/. 
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4.2.1.2 Reflexos no design de artigos para o lar 

Linha de porcelanas Royal Doulton – Nick Walker 

 

 
Figura 240: Alguns itens da linha de porcelanas para a comemoração de 200 anos da marca britânica Royal 
Doulton, com os grafites de Nick Walker estampados em cada peça. Linguagem e estilo do artista em seus 
trabalhos realizados nas ruas com tinta spray e máscaras, refletidos na linha de produtos para o lar. Fonte: 
https://www.royaldoulton.co.uk/. 
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Figura 241: Parede grafitada com tinta spray e máscaras, no qual verifica-se o personagem “vândalo” trajando um 
terno risca de giz e chapéu coco. Características típicas das intervenções do grafiteiro britânico Nick Walker 
refletidas nas porcelanas da Royal Doulton. Fonte: https://blog.culturainglesasp.com.br/tag/festival/page/4/. 

 
 

 
Figura 242: Parede de tijolos brancos com intervenção do britânico Nick Walker, realizada em estêncil com a 
presença de splashes de tinta que escorrem pelo muro. Linguagem que foi refletida na linha da Royal Doulton. 
Fonte: https://www.widewalls.ch/widewalls-collection-nick-walker-vandal-airways/. 
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Linha de porcelanas Royal Doulton – Pure Evil (Charles Uzzell-Edwards) 

 
Figura 243: Alguns itens da linha de porcelanas para a comemoração de 200 anos da marca britânica Royal 
Doulton, com os grafites de Pure Evil estampados nas peças, além dos personagens que são símbolo de sua 
linguagem, os coelhos, que receberam camadas de tinta spray que escorrem por toda a superfície. Linguagem e 
estilo do artista refletidos em toda a linha de artigos para o lar. Fonte: https://www.royaldoulton.co.uk/. 
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Figura 244: Intervenção de Pure Evil em parede de tijolos, feita com tinta spray e máscaras, com rosto estilizado 
de Elizabeth Taylor que chora lágrimas de tinta, linguagem característica do grafiteiro. Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graffiti_in_Shoreditch,_London_-_Well_that_escalated_quickly_-
_Pure_Evil_(13744925183).jpg. 

 

 

 
Figura 245: Grafites de Pure Evil em espaços urbanos, realizados em estêncil e spray. À direita o coelho, 
personagem recorrente em suas intervenções. Fonte: https://co.pinterest.com/pin/816770082390488242/?lp=true 
e https://www.stencilartprize.com/pure-evil/. 
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4.2.1.3 Reflexos no design têxtil 

Tapeçaria – Retna 

 
Figura 246: Tapetes com estampas desenvolvidas pelo grafiteiro californiano Retna, que refletem o estilo e a 
linguagem do artista, com seus códigos e símbolos. Fonte: http://www.interiordesign.live/retna-graffiti.html e 
http://keywordsuggest.org/gallery/628243.html. 

 

 
Figura 247: Edifício com fachada grafitada com os códigos e símbolos característicos das obras do artista e 
grafiteiro Retna, realizados com rolo de espuma e tinta preta. Fonte: https://blogbaladi.com/wp-
content/uploads/2017/01/Achrafieh-mural-750x420.jpg. 
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4.2.1.4 Reflexos no design gráfico 

Editorial: capa para revista Zupi nº 50 – Muretz 

 

Figura 248: Capa da Revista Zupi de número 50, com a arte do grafiteiro e designer brasileiro Muretz. Reflexo do 
trabalho desenvolvido pelo artista nas ruas no segmento editorial. Fonte: https://zupi.co/project/zupi-50-muretz/. 

 

 
Figura 249: Parede com grafite do artista urbano e designer Muretz, em Londres, Reino Unido. Verifica-se que o 
mesmo personagem que habita os muros dos espaços urbanos é refletido na capa da revista Zupi. Fonte: 
https://londoncallingblog.net/2016/03/16/new-muretz-street-art-in-london/. 
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Editorial: capa para revista Zupi nº 1 – Os Gêmeos 

 

Figura 250: Capa da Revista Zupi de número 1, com a arte dos grafiteiros e artistas plásticos brasileiros - Os 
gêmeos -, que refletiram seu típico personagem amarelo, com roupas estampadas e multicoloridas na da revista, 
incluindo as pichações normalmente encontradas nos muros onde fazem suas intervenções. O nome da revista 
também aparece pichado com tinta spray preta. Fonte: https://zupi.co/project/zupi-01-relancamento/. 

 

 
Figura 251: Mural de “Os Gêmeos” na cidade de Boston, Estados Unidos, no qual nota-se o típico personagem 
amarelo retratado pelos artistas, com cabeça grande, pernas e braços alongados, trajando roupas estampadas e 
multicoloridas. Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:The_Dewey_Square_mural_(2012).jpg. 
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Editorial: capa para revista Zupi nº 48 – Sam Rodriguez 

 

Figura 252: Capa da Revista Zupi de número 48, com a arte do grafiteiro e designer Sam Rodriguez, que refletiu 
seu estilo e sua linguagem das ruas para a capa da revista, como se o grafite fosse feito no próprio suporte. Fonte: 
https://zupi.co/project/zupi-48-sam-rodriguez/. 

 
 

 
Figura 253: Grafite do artista Sam Rodriguez sobre parede com estilo e linguagem características do grafiteiro, 
como um rosto feminino sobreposto por letras, símbolos e códigos em cores vibrantes contrastando com o preto. 
Fonte: http://www.wall-therapy.com/sam-rodriguez-2/sam-rodriguez-untitled-pink-lady/. 
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Editorial: capa para revista Graffiti Art Magazine nº 25 – Pose 

 

Figura 254: Capa da revista francesa “Graffiti Art Magazine” número 25 com reflexo da arte do grafiteiro e artista 
plástico Pose, na qual nota-se o reflexo do estilo utilizado nas obras que o artista realiza nas ruas, como 
sobreposições de camadas de imagens extraídas de desenhos animados, histórias em quadrinhos e da cultura 
pop em geral. Fonte: http://www.graffitiartmagazine.com/. 

 

 
Figura 255: Grafite do artista Pose em parede de tijolos, Nova Iorque, Estados Unidos. As camadas de imagens 
sobrepostas que remetem à colagem e à miscelânea, porém feitas com tinta spray, com pedaços de imagens da 
cultura pop e histórias em quadrinhos dos trabalhos do artista refletem na capa da revista francesa Graffiti Art 
Magazine. Fonte: https://streetartnews.net/2014/03/pose-new-mural-for-lisa-project-new.html. 
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Editorial: capa para revista Graffiti Art Magazine nº 28 – Ron English 

 
Figura 256: Capa da revista francesa “Graffiti Art Magazine” número 28 com reflexo da arte do artista plástico e 
grafiteiro Ron English que mistura em seus trabalhos imagens vindas da publicidade, histórias em quadrinhos e da 
cultura pop norte-americana, sobrepostos em colagens digitais, normalmente aplicados ilegalmente em outdoors 
e muros da cidade. Disponível em: <http://www.graffitiartmagazine.com/>. 

 

 
Figura 257: Mural de Ron English aplicado no Bowery Mural, em Nova Iorque. Intervenção em formato de outdoor, 
como um imenso lambe-lambe com colagens de imagens extraídas da publicidade, histórias em quadrinhos e 
cultura pop norte-americana, normalmente instalados ilegalmente sobre outdoors publicitários e muros da cidade. 
Fonte: https://streetartnews.net/2015/04/ron-english-paints-temper-tot-over.html. 
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Projeto gráfico para capa de disco da banda Jota Quest – Os Gêmeos 

 

Figura 258: Projeto gráfico para capa do álbum “Pancadélico” da banda Jota Quest, com grafite de “Os Gêmeos” 
desenvolvido exclusivamente para este projeto, refletindo o estilo dos artistas e a linguagem da street art 
diretamente no design da capa. Fonte: https://www.submarino.com.br/produto/24796365/cd-jota-quest-
pancadelico-brasil. 

 

 
Figura 259: Parede com grafite de Os Gêmeos que foi transferido para a capa do álbum da banda Jota Quest, 
refletindo o estilo e a linguagem dos artistas neste projeto de design gráfico. Fonte: 
https://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,grafiteiros-os-gemeos-assinam-capa-de-novo-album-do-jota-
quest,10000001143. 
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4.2.1.5 Reflexos na comunicação visual de aviões 

Avião da companhia GOL – Os Gêmeos 

 
Figura 260: Avião da empresa brasileira “Gol linhas aéreas”, grafitado em 2014 pelos irmãos grafiteiros e artistas 
plásticos brasileiros Gustavo e Otávio Pandolfo (Os Gêmeos). O avião funciona como um outdoor voador atraindo 
a atenção de todos para a obra e para a empresa, refletindo o estilo do trabalho dos artistas e a linguagem advinda 
da street art. Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-lTh6ttG8iZM/U4oGCPa31jI/AAAAAAAADu0/-
z3wD6kwSv0/s1600/pr-guo_1024_face.jpg. 

 
 

 
Figura 261: Personagens de Os Gêmeos grafitados em área industrial da cidade de Vancouver, Canada. Gigantes 
amarelos trajando roupas coloridas e estampadas, feitos com tinta spray. Fonte: 
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=127401320. 
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4.2.1.6 Reflexos no design de interiores 

Restaurante Esquina Mocotó – Speto 

 
Figura 262: Restaurante Esquina Mocotó em São Paulo, com mural grafitado pelo grafiteiro e artista plástico 
paulistano Speto, no qual verifica-se o mesmos estilo e linguagem utilizados pelo artista nas ruas da cidade, 
refletidos na decoração de espaços internos. Fonte: https://sao-paulo.restorando.com.br/restaurante/esquina-
mocoto. 
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Figura 263: Grafite de Speto em muro da cidade, nas cores preto e branco, muito utilizadas pelo artista paulistano, 
feitos com tinta spray e máscara. Fonte: https://www.flickr.com/photos/fegomes/4421172998/. 

 

4.3 CONSUMO CULTURAL: TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA 

Há algum tempo linguagens e consequentemente os produtos ligados a 

algumas formas de expressão urbanas, como o grafite, por exemplo, passaram a 

absorver novos significados e adentrar em novos universos culturais e sociais, 

passando de linguagem resultante de um ato ilegal, realizado pelas ruas da cidade, 

para ato e produto bem visto e aceito pela população, consumido em todos os níveis 

sociais; além de adquirir o status de arte em galerias e museus de cidades ao redor 

do mundo, utilizados como referência estética em diversas mídias e industrias como 

a da publicidade, do marketing, da comunicação, do entretenimento, da moda e do 

design, entre outras, que contribuem para a adição de novos significados aos produtos 

resultantes desta linguagem. 

De acordo com Don Slater (2002), vivemos em uma sociedade de consumo 

cultural, na qual necessidades são formuladas constantemente e significativamente 

em relação aos recursos disponíveis, baseando-se em línguas, valores, rituais e 

hábitos de natureza social, mesmo quando rejeitados, contestados ou reinterpretados 

individualmente, mas sempre produzindo e reproduzindo culturas e relações sociais, 

e assim, tornando-se membros de um modo de vida e internalizando códigos locais 
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de necessidades e coisas, para desta forma com o passar do tempo, absorver e 

reconhecer os códigos secretados pela cultura das ruas e das cidades. 

Os espaços urbanos concentram cada vez mais pessoas em todos os 

continentes, as quais estão em constante contato com os diversos grupos e formas 

de manifestação e expressão, humanas e urbanas, interagindo, cooptando, 

reproduzindo, demonstrando e representando a participação desta determinada 

ordem social e, consequentemente, ressignificando e consumindo certas linguagens 

e produtos. 

As pichações, entre outras linguagens, independentemente de serem bem 

aceitas ou não pela população, já são produzidas e consumidas por determinados 

grupos, como descrito nos capítulos anteriores e, de certa forma, consciente ou 

inconscientemente, passam a ser consumidas, mesmo que involuntariamente, pelos 

demais cidadãos, pois estão presentes em praticamente todo o território urbano 

constituindo-se em uma linguagem característica e típica dos centros urbanos. 

Esta linguagem, entre outras, presentes nos territórios urbanos, devido à 

presença, características e repetição, com todos os significados já embutidos, ganham 

força quando transferidas para outros objetos de consumo produzidos pela indústria 

da moda e do design, amparados pela propaganda e pelo marketing, que acrescentam 

novos significados externos a esta linguagem e aos objetos, basicamente funcionais, 

produzidos industrialmente e vendidos no varejo, conectando-os a um estilo de vida e 

transformando-os em artigos com um valor simbólico, e não apenas material, como 

sugere Slater (2002). 

Desta forma, estes artigos, ou produtos do design, carregados de novas 

linguagens e narrativas, repletos de valor simbólico; passam a adquirir e exercer um 

determinado poder invisível, participando dos diferentes universos simbólicos como o 

mito, a língua, a arte e a ciência, atuando como instrumentos de conhecimento e de 

construção do mundo dos objetos, como formas simbólicas e sociais, relativas a um 

grupo particular e socialmente determinadas, tornando-se os instrumentos da 

integração social, de conhecimento e de comunicação, possibilitando o consenso 

sobre o sentido do mundo social, conforme Pierre Bordieu (2010).  
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5 METODOLOGIA: REVELANDO UM MODO DE VER 

A partir do olhar instruído e criativo de um designer, orientado pelas estruturas 

de linguagem visual, sobre as experiências e percepções relacionadas às 

convergências entre as linguagens visuais urbanas da street art e do design - 

convergências nem sempre tão expostas e visíveis -, apresentar-se-á a metodologia 

detalhada utilizada neste objeto de pesquisa relacionado a Cultura Visual, e 

enquadrado no campo dos Estudos Visuais. 

Os Estudos Visuais e a Cultura Visual, segundo Nicholas Mirzoeff (1998), 

correspondem a novos meios de se fazer trabalhos interdisciplinares que, por sua vez, 

criam novos objetos de estudo que não pertencem a ninguém, ou seja, podem ser 

analisados pelos diferentes pontos de vista referentes a diversas áreas de estudo. 

De acordo com Mirzoeff (1998), a Cultura Visual é, não apenas uma parte, mas 

a própria vida cotidiana, e está relacionada aos eventos diários nos quais o 

consumidor busca informações, significados ou prazer por meio de tecnologias 

visuais, que segundo o autor, podem ser qualquer tipo de aparelho projetado para ser 

olhado ou para melhorar a visão natural de qualquer acontecimento visual, desde 

pinturas à óleo, televisão, cinema, fotografia, street art e internet, entre outros; 

levando-se em consideração a importância da criação de imagens, seus componentes 

formais e as conclusões relacionadas à sua recepção cultural. 

Para Mirzoeff (1998, p. 4), as experiências humanas no mundo contemporâneo 

ocorrem em uma visibilidade aumentada, cada vez mais visuais e visualizadas do que 

nunca, promovendo uma “globalização do visual” que exige novos meios de 

interpretação e, em meio a este contexto, a Cultura Visual apresenta-se como uma 

“tática” para estudar a genealogia, a definição e as funções da vida cotidiana pós-

moderna, que conforme o autor, é melhor imaginada e compreendida visualmente. 

Segundo o autor, a Cultura Visual engloba também coisas que não são em si 

visuais, examina porque as culturas moderna e pós-moderna supervalorizam as 

experiências visuais e busca entender como essas imagens complexas convergem. 

A Cultura Visual, conforme Mirzoeff (1998), direciona atenção para fora das 

estruturas formais de visualização e centraliza nas experiências visuais do cotidiano, 

buscando compreender as maneiras pelas quais as pessoas criam significados a partir 

do consumo da cultura de massa e da experiência visual diária, apresentando “uma 
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estrutura interpretativa fluida, centrada na compreensão da resposta à mídia visual de 

indivíduos e grupos na vida cotidiana”. (MIRZOEFF, 1998, p. 6, tradução nossa). 

Irit Rogoff (1998), complementa que a Cultura Visual disponibiliza um 

gigantesco mundo intertextual no qual imagens, sons e espaços são lidos uns para os 

outros, “emprestando camadas de significados crescentes de respostas subjetivas a 

cada encontro que poderíamos ter com o cinema, a TV, a publicidade, as obras de 

arte, os edifícios ou ambientes urbanos”. (ROGOFF, 1998, p. 14, tradução nossa). 

De acordo com o autor, nas pesquisas e estudos visuais relacionados a Cultura 

Visual, as descobertas giram em torno da liberdade de entender o significado em 

relação a imagens, sons ou espaços, nem sempre percebidos, operando relações 

diretas em relação a causa ou a epistemologia, com o contexto ou entre eles, 

fornecendo a articulação visual do deslocamento contínuo do significado no campo da 

visão e do visível. 

Para Rogoff (1998), busca-se neste processo descobrir quais os códigos 

visuais os quais uns podem olhar, alguns arriscam espiar e outros são proibidos de 

olhar; quais discursos políticos pode-se entender olhando e devolvendo o olhar, além 

de entender como se interage com as imagens das diversas áreas para construir o 

mundo conforme as fantasias, desejos, ou através das narrativas das histórias 

individuais; constituindo objetos de investigação que vão além da análise da 

descoberta de novas linguagens e alternativas que refletem a consciência 

contemporânea. 

Diante deste campo vasto e interdisciplinar, para se identificar, analisar e refletir 

sobre as convergências entre as linguagens da street art e o design em meio ao 

contexto atual, foi utilizada, também, uma metodologia interdisciplinar. 

A pesquisa qualitativa exploratória e descritiva foi realizada para levantar o 

embasamento teórico referente aos diversos assuntos abordados neste trabalho, 

buscando-se a constatação e compreensão dos fatos, além dos artifícios necessários 

para reflexão e análise através da revisão de literatura realizada em livros, artigos, 

periódicos, dissertações e sites da internet. 

Foram realizadas as pesquisas: iconográfica, em relação a linguagem da street 

art e a do design, e de campo, dentro do território da cidade de São Paulo, grande 

museu à céu aberto que reúne obras e linguagens referentes a diversos estilos, 

linguagens, materiais, interventores e artistas, anônimos e famosos de todo o mundo, 

o que possibilitou a identificação e a comparação com o campo do design; através da 
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coleta de dados e registros fotográficos em diferentes regiões da cidade em alguns 

bairros da Zona Leste, como Vila Prudente e Mooca; da Zona Oeste, como Barra 

Funda, Perdizes e Vila Madalena; da área central, como centro histórico expandido, 

Higienópolis e região da Avenida Paulista; e da Zona Sul, como Ipiranga e Vila 

Mariana; com o objetivo de captar as variações das linguagens urbanas nos diferentes 

espaços urbanos. 

Visitas a exposições relacionadas ao tema também foram realizadas, com o 

intuito de registrar fotograficamente obras e imagens geradas por artistas, ligados ou 

atuantes, no universo da street art, como “Jean-Michel Basquiat: obras da coleção 

Mugrabi”, realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, 2018; “Mãe 

Mística”, do artista Crânio, na Galeria Luis Maluf, São Paulo, 2018; a 14ª Edição da 

“SP-Arte”, realizada no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, São Paulo, 2018, 

e a “IV Bienal de Graffiti-Fine-Arte”, realizada no Memorial da América Latina, São 

Paulo, 2018. 

As imagens utilizadas na construção desta narrativa, feita através e sobre estas 

imagens, além de extraídas das ruas, de exposições e de galerias, também foram 

captadas na “Ambiente Fair”, em Frankfurt, na Alemanha, no ano de 2014, local onde 

se originaram as primeiras percepções das convergências entre street art e design, 

em stands de marcas como Lenox – DKNY, Spal e Royal Doulton; além de inúmeros 

domínios da internet, após uma vasta pesquisa por novas convergências e outras 

imagens relacionadas àquelas anteriormente adquiridas. 

Durante o inquietante processo de busca e captação das imagens, portando 

um olhar analítico e previamente instruído pelas características das linguagens 

urbanas, foi montado um vasto arquivo virtual de imagens, disposto em inúmeras 

pastas, separadas por temas, como “street art” e “design”, pois de acordo com 

Ronaldo Entler (2012), 

Diante da insuficiência de uma imagem fotográfica, a coleção é, ao mesmo 
tempo, uma forma de dar ao olhar o tempo e os instrumentos necessários à 
interpretação, e uma tentativa de recompor contextos por meio da associação 
com outras imagens. [...] Há, de fato, coleções que são motivadas muito mais 
pela inquietação da busca do que pela certeza do encontro”. (ENTLER, 2012, 
p. 141). 

 

Neste caso, o arquivo, ou a coleção, foi motivada tanto pela inquietação da 

busca, quanto pela certeza do encontro, capturando toda e qualquer imagem de 

projetos e produtos do design, nas diversas áreas e segmentos que apresentassem 
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relações ou resquícios visuais que indicassem, mesmo que sutilmente, a relação de 

convergência. 

O arquivo conta com 1588 imagens relacionadas a pasta “street art”, divididas 

em subpastas separadas inicialmente por estilos como grafite, pichação, mural, 

estêncil, lambe-lambe, sticker, pixação tag reta e bomb, e os diversos artistas 

pesquisados, além de 2159 imagens referentes a pasta design, separadas 

inicialmente por áreas e segmentos como tipografia, publicidade, decoração e design 

de interiores, editorial, artigos para o lar, têxtil e moda, nas quais as últimas três 

pastas, ainda contaram com subdivisões por grife/marca, designer e/ou artistas da 

street art. 

Na próxima etapa foram realizadas triagens selecionando as imagens mais 

significativas para cada bloco e o início das primeiras comparações e relações entre 

as imagens da street art, com seus respectivos estilos, e do design, dentro de cada 

segmento de mercado ou área do design. 

Nesta etapa os grupos de imagens referentes a cada área ou segmento do 

design, entre outras áreas afins, que se utilizam do design como publicidade, 

comunicação visual e decoração, foram associados de maneira mais ampla aos 

primeiros conceitos relativos às convergências, tais como: reverberações tipográficas, 

inspirações publicitárias, contaminações editoriais, apropriações nas embalagens, 

reflexos no design de superfície (moda e design para o lar), e ecos na comunicação 

visual de ambientes – design de interiores. 

Na sequência, os conceitos foram melhor definidos e diretamente relacionados 

com as características visuais de cada tipo de convergência, buscando-se encontrar 

a melhor relação entre os significados de cada termo e os elementos visuais que os 

representassem em cada convergência entre a linguagem da street art e o design, e, 

então, uma nova triagem das imagens pré-selecionadas foi realizada. 

Foram produzidas pranchas virtuais no software Power Point separando as 

imagens em duas vertentes, sendo: 1) projetos de design baseados na linguagem da 

street art e, 2) projetos de design realizados por artistas da street art, como é possível 

verificar nas figuras 264 e 265. 
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Figura 264: Modelo de prancha elaborada para as convergências entre projetos de design criados a partir da 
linguagem da street art. Fonte: Própria. 

 

 
Figura 265: Modelo de prancha construída para as convergências resultantes das interações entre artistas da 
street art e o design. Fonte: Própria. 
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Dentro de cada vertente, as pranchas, que também podem ser chamadas de 

painéis semânticos ou moodboards, foram nomeadas e compostas pela identificação 

escrita do segmento ou área do design, o conceito de convergência ao qual estavam 

relacionadas, as imagens dos projetos de design referentes a cada segmento, e as 

imagens das respectivas associações que continham as características visuais que as 

identificassem, ou seja, as imagens captadas nos espaços urbanos com as 

representações dos diversos estilos da street art, em uma relação: segmento ou área 

do design + conceito de convergência + imagem do projeto de design + imagem(ns) 

da linguagem da street art, como nota-se na figura 266. 

 

 
Figura 266: Modelo de prancha elaborada para resumir e agrupar diferentes casos de convergências entre design 
e street art classificados por área de design, segmento mercadológico e conceito de convergência. Fonte: Própria. 

 

Tal metodologia foi inspirada nas construções dos moodboards, muito utilizados 

por designers em diversas áreas, e nas pranchas que Aby Warburg elaborou em sua 

obra Mnemosyne14, que segundo Etienne Samain (2012, p. 56), “é, desse modo, uma 

espécie de enciclopédia de movimentos em constantes andanças no tempo, de 

                                            
14 Segundo Etienne Samain (2012, p. 63), Warburg definiu sua obra inacabada como “uma história da 
arte sem palavras”, “uma história de fantasmas para adultos”. 
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tensões e de outros afetos que se inscrevem e habitam o inconsciente da memória 

humana coletiva, tal como camadas geológicas”. 

De acordo com Samain (2012), Aby Warburg em sua pesquisa utilizava-se do 

conceito de Pathosformel15, com o qual identificou as “formas patéticas” do gesto e do 

movimento nas formas dos raios, ondulações dos cabelos e vestidos, além dos corpos 

das ninfas encontradas nas obras renascentistas de Botticelli, entre outros diálogos 

imagéticos, dispondo reproduções fotográficas de obras, esculturas, monumentos, 

edifícios e afrescos com recortes de jornais, selos postais e moedas com efígies, 

presas com pequenos prendedores em pranchas de fundo preto, numeradas e 

nomeadas, organizando-as de forma a possibilitar um constante diálogo entre estas 

imagens e todas as demais. 

No caso desta pesquisa, as fotografias e imagens, autorais ou não, capturadas 

nas andanças pela cidade, pelo universo do design e pelos domínios da internet, com 

representações de pichações, grafites, murais, estênceis, lambe-lambes, stickers e 

bombs dispostos em diversos espaços urbanos e convergidos nos projetos de design, 

visaram buscar, assim como Warburg, as “formas patéticas” do gesto e do movimento, 

não nas obras renascentistas, mas nas tensões e nas relações sociais de artistas 

urbanos e designers, materializadas nas ruas da cidade e nos projetos do design. 

A análise das imagens e das respectivas convergências foram realizadas com 

base na teoria referente aos elementos visuais construtivos, apresentados no capítulo 

2, na teoria da Gestalt, que de acordo com João Gomes Filho (2008, p. 18), baseia-se 

“no campo da teoria da forma, com contribuição relevante aos estudos da percepção, 

linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta exploratória e 

dinâmica de grupos sociais.” 

Segundo Gomes Filho (2008), a teoria da Gestalt, que trata sobre o fenômeno 

da percepção e suas relações psicofisiológicas, além da pregnância da forma, cujos 

fatores de equilíbrio, clareza e harmonia visual se apresentam indispensáveis para o 

ser humano na formação das imagens; contribui com seu postulado que afirma que a 

percepção é resultado de uma sensação global, e que o processo de visão constitui-

se em relações com o todo, ou seja, na dependência entre as partes, e não nas partes 

                                            
15 Pathosformel, que literalmente podemos traduzir por a “fórmula de patético” [representa, dessa 
maneira], a noção fundamental por meio da qual o erudito alemão tinha inteiramente repensado, a partir 
de Botticelli, das ninfas e do dionisíaco, a questão do gesto e do movimento na arte do Renascimento. 
(Didi-Huberman (1998), apud Samain (2012, p. 60). 
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isoladas daquilo que se vê, pois de acordo com o autor, “todo o processo consciente, 

toda forma psicologicamente percebida está estreitamente relacionada com as forças 

integradoras do processo fisiológico cerebral”. (GOMES FILHO, 2008, p. 19). 

Além das contribuições advindas da teoria da Gestalt, a metodologia utilizada 

para a análise crítica e interpretativa do fenômeno, também foi baseada nas 

subjetividades deste autor, ancoradas na formação e atuação com design em áreas 

de promoção cultural, comunicação visual, fotografia, criação e marketing, visual 

merchandising e desenvolvimento de produtos, pois segundo John Berger (2002, p. 

12), “aquilo que sabemos e julgamos afetam o modo como vemos as coisas”, portanto, 

a cultura visual na qual estamos inseridos, em conjunto com nossas vivências e 

experiências, orientam nosso processo de ver o mundo que nos rodeia, como 

complementa Mirzoeff (1998). 

A apresentação desta pesquisa foi baseada, também, na estrutura 

disponibilizada por John Berger em seu livro “Modos de Ver”, utilizando-se da mescla 

entre textos escritos e imagens, e em alguns momentos, apenas imagens com 

pequenas legendas, de forma a suscitar no leitor questionamentos e direcioná-lo a 

identificar, analisar e interpretar de acordo com seu próprio modo de ver, motivo pelo 

qual a metodologia encontra-se disposta no final deste trabalho, permitindo maior 

liberdade interpretativa por parte do expectador. 

Segundo Berger (2002, p. 14), as imagens “corporizam um modo de ver”, neste 

caso especificamente, corporizam o modo de ver do designer e autor do presente 

trabalho, em relação às convergências entre os diversos modos de ver de artistas e 

interventores da street art, e, paralelamente, os modos de ver dos designers das 

diversas áreas e segmentos pesquisados, resultando em uma narrativa construída 

através das imagens e sobre as imagens, como sugere Mirzoeff (1998). 
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6 CONCLUSÃO 

Esta dissertação objetivou mapear, comparar e analisar as práticas e 

influências que caracterizam as convergências entre a linguagem da street art e o 

design, nas diversas áreas de atuação e segmentos de mercado, em um contexto 

urbano, cultural, social e visual, que ocorre local e globalmente; identificando os 

elementos visuais característicos das linguagens visuais urbanas e suas 

representações nos mais diversos projetos de design, em uma constante mediação 

entre o designer, a cidade e a sociedade. 

Para tal objetivo, durante a trajetória desta pesquisa, a cidade foi percebida e 

apresentada como um palimpsesto, com suas inúmeras camadas visuais repletas de 

história, materializadas esteticamente em seus edifícios, ruas, monumentos, 

esculturas, fachadas e intervenções artísticas, como a street art, principalmente o 

grafite e a pichação – registros visuais mais antigos já realizados pelo homem, 

encontrados desde o período rupestre, atravessando a Antiguidade e a Idade Média, 

reverberando até a contemporaneidade -, apresentando diversos estilos como a arte 

de rua, o sticker, o letreiro, o grafite, a pichação, a pixação paulistana, o grapicho, o 

bomb, o estêncil, a miscelânea, o mural, o lambe-lambe e o pseudografite,  produzidos 

com diversas técnicas e materiais por inúmeros interventores e artistas, pioneiros e 

contemporâneos, ao longo do tempo. 

Verificou-se que a street art com sua linguagem e seus estilos espalhados pela 

cidade, embora muitas vezes efêmeros,  mostraram-se como grande fonte de 

inspiração para designers em diversos ramos de atividade, com sua linguagem visual 

rica, instigante e variada, fornecendo inspiração que reverbera nos diversos produtos 

do design, corporificadas em suas formas, pontos, linhas, texturas, cores, volumes e 

tonalidades, com novos conceitos, mensagens, releituras e interpretações que 

refletem a cidade, a sociedade e o indivíduo em suas diversas camadas 

Neste processo o designer foi percebido e apresentado como um mediador, 

capaz de utilizar-se de sua cultura visual e de seu olhar atento de pesquisador para 

selecionar, ler, interpretar e traduzir as imagens colhidas nos espaços urbanos, 

traduzindo-as em novos objetos, linguagens e produtos com características essenciais 

referentes ao universo de onde se originaram, ou seja, da cidade repleta de 

intervenções de grafiteiros e pichadores; e do universo do design no qual serão 

inseridos. 
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Desta maneira, o design em suas diversas áreas e segmentos, mostrou-se um 

materializador de tendências, influências e signos culturais secretados em meio a um 

contexto histórico, cultural e social, em determinado período de tempo e espaço; 

criado, desenvolvido e constituído em meio a leituras, sobreposições e 

materializações de inúmeras camadas, seja na pesquisa, na concepção, na produção 

e principalmente no próprio objeto ou nas linguagens visuais constituídas. 

Diante deste contexto, a street art apresentou-se como território criativo para 

muitos designers ao redor do mundo, capazes de escavar as camadas visuais da 

cidade e adentrar nas informações solidificadas em seu palimpsesto, dentre elas a das 

linguagens visuais urbanas, e independentemente das influencias das tendências de 

mercado, moda e consumo, utilizaram-se de suas subjetividades e seus modos de ver 

para produzirem novas imagens e produtos, ou seja, novas camadas que retornam à 

cidade em uma constante convergência entre a street art e o design. 

Tais convergências foram identificadas, analisadas e descritas com êxito, 

sendo encontradas em diversas áreas do design como: design gráfico, de 

embalagens, de moda e acessórios, design têxtil, de estamparia e de superfície, de 

produtos para decoração e design de interiores; em segmentos de mercado - de luxo 

ou popular-, como o de roupas, bolsas, mochilas, calçados, beleza e perfumaria, 

artigos para o lar, porcelanas, almofadas, cama e banho, bebidas, musical, cultural e 

de comunicação visual para aviões, apropriadas, inspiradas, contaminadas, ecoadas, 

abstraídas ou refletidas. 

Além das representações visuais com características diretamente ligadas, ou 

baseadas, na linguagem e nos estilos da street art, outros elementos visuais como 

respingos, manchas, escorrimentos, granulações, borrifamento, borrões, 

gotejamentos e pinceladas de tinta também foram identificados e bastante utilizados, 

retratados em cada área de design e segmento de mercado levando-se em 

consideração outras características comuns a cada um, como o segmento de 

mercado, o público-alvo, a empresa produtora, a marca e o modo de ver, interpretar e 

retratar de cada designer e/ou diretor criativo. 

Dentre os projetos de design realizados pelos próprios designers, constatou-se 

que a área e os segmentos com mais casos de convergências e maior liberdade de 

criação, ou mesmo de representação com maior proximidade da linguagem real à da 

street art; são os ligados ao design de moda e acessórios, com destaque para a 

coleção de outono inverno 2015/2016 da Moschino, a camisa da grife Jean Paul 
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Gaultier e a coleção de bolsas e mochilas da Chanel, sendo os exemplos com 

características visuais que apresentaram grande semelhança com a linguagem 

original exposta nos espaços urbanos, segmento que dispões de significativa 

presença de coparticipações com artistas da arte urbana. 

O segmento de artigos para o lar, em especial o de porcelanas e o têxtil – cama 

e banho – também apresentaram grande número de convergências, em especial com 

maior utilização de elementos visuais abstraídos da linguagem da street art, 

destacando-se os exemplos de porcelanas da Royal Doulton, incluindo os modelos 

assinados por Jonathan Adler, da Spal, da Mikasa e DKNY para Lenox; segmento no 

qual também foram identificados, em alguns casos, projetos de artistas grafiteiros. 

Nos projetos gráficos voltados para embalagens também foram detectadas 

importantes relações com a linguagem das ruas, destacando-se os exemplos do vinho 

australiano “The Piece”, do perfume “CK One Shock – Street Edition” e da bebida 

energética “All City”. 

Em relação aos projetos de design realizados por artistas da street art, ou em 

coparticipação com os mesmos, constatou-se principalmente a presença de reflexos, 

ou espelhamentos, dos trabalhos e das linguagens já realizadas por estes artistas 

pelas ruas das cidades, permitindo grande liberdade, por parte dos interventores, em 

projetos para diversas áreas de design e segmentos de mercado, tais como de moda 

e acessórios, com destaque para o relógio da Swatch assinado por Kaith Haring, a 

bolsa “Baguette” da Prada assinada por Nina Pandolfo, o tênis Puma Clyde assinado 

por Sam Rodriguez, o lenço da Louis Vuitton assinado por Retna, a coleção da Gucci 

com estampas de Gucci Ghost e as sandálias da Havaianas com obras de Speto e 

Highgraff. 

As coleções projetadas por Nick Walker e Pure Evil para as porcelanas Royal 

Doulton e os tapetes assinados por Retna também podem ser destacados no 

segmento de artigos para o lar. 

O campo do design gráfico foi responsável por absorver muitos projetos 

realizados por artistas da street art, em especial no segmento editorial, destacando-

se as capas da revista Zupi assinadas por Muretz, Os Gêmeos e Sam Rodriguez; e 

as capas da revista francesa Graffiti Art Magazine, assinadas por Pose e Ron English. 

A obra do artista Speto para o restaurante “Esquina Mocotó” também se 

destaca pela incorporação em um projeto de design de interiores, permitindo que a 

linguagem da rua adentrasse as áreas internas do estabelecimento. 
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A comunicação visual do avião da empresa aérea Gol produzida pelos irmãos 

Pandolfo, ou seja, Os Gêmeos, consolida o poder de convergência entre a street art e 

o design, que permite o fluxo destas linguagens e conteúdos, e resultam em novas 

narrativas, imagens e produtos. 

Além do fluxo visual, notou-se que neste processo de convergência, as 

representações das linguagens visuais urbanas – street art – adquiriram novos 

significados externos aos seus quando incorporados pelo design, e, 

consequentemente, os projetos e produtos do design materializadores desta relação, 

absorveram novos valores e poderes simbólicos; refletindo as características da 

sociedade em determinado período de tempo e espaço, e, ao mesmo tempo, 

direcionando as relações sociais, inclusive ditando tendências de comportamento, 

moda e consumo. 

Diante deste contexto, o designer consolida-se como importante mediador entre 

a cidade, a street art e a sociedade, capaz de captar, interpretar e corporificar todas 

as imagens e linguagens presentes neste processo de convergência, sendo o grande 

responsável por traduzir esteticamente o espírito de seu tempo e materializar em 

imagens e objetos discursos e expressões de culturas e subculturas, que regressam 

ao palimpsesto da cidade. 
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