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“A infiltração no teto fazia marcas 

Que eu de tanto olhar,  

Via as faces mais lindas 

Pra clarear o meu tormento 

Como flores nas encostas do cimento.” 

F.Ur.T.O 

 



  

 

RESUMO 

 

 

A arte urbana faz-se eficaz enquanto propositora de diálogos. Nesse contexto a obra 
realizada desperta a curiosidade, meche com a imaginação, provoca o fantástico no 
transeunte. Traz a reflexão da realidade ríspida também para o homem do interior. O 
trabalho aqui apresentado neste memorial é um painel hibrido que mescla técnicas 
da linguagem do Graffiti com a bricolagem e com eletrônica básica possibilitando, 
assim, certa interatividade. Contribuindo com uma nova forma de se relacionar com 
essa linguagem. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A arte urbana favorece um novo olhar perante a cidade, um pensamento 

prospectivo. É ela capaz de abrir um espaço reflexivo, em dialogo com a 

comunidade. Uma interação externa, com intenção de “trazer pra fora” a arte que 

está confinada, e que muitas pessoas não teriam acesso ou interesse, em galerias e 

museus.  

O graffiti utiliza o espaço urbano como inspiração e sendo também, em muitos 

casos, executada nos mesmos. Da rua para a rua. Desenhos e frases que fazem o 

espectador refletir sobre a condição humana nos centros urbanos e suas situações 

cotidianas, sendo assimilados pela paisagem e também pela comunicação visual 

massiva com fins publicitários. Por ser uma forma de arte que utiliza o espaço 

urbano como suporte, sobrevive sem intermediações de instituições como galerias e 

museus, as quais podem acabar associando uma aura sagrada em torno da obra, e 

assim criando uma barreira social invisível, que maioria das vezes, intimida o 

cidadão comum e trabalhador em sua leitura da mesma, e ainda segundo GITAHY 

(1999), "o graffiti veio pra democratizar a arte, na medida em que acontece de forma 

arbitrária e descomprometida com qualquer limitação espacial ou ideológica" (p,13). 

A obra realizada na cidade de Muritiba vem oferecer, com uma linguagem 

contemporânea, uma nova visão do espaço urbano, cultural e histórico da cidade. 

Com o objetivo de ampliar o campo do graffiti ao trazer elementos interativos onde o 

transeunte pode manipular. 

As criaturas emitem sons que mais se apresenta como canção de lamento. E, 

por se encontrarem enclausuradas no mural, há uma vontade de se libertar, o que só 

será possível através da imaginação de quem estiver aberto à interatividade com a 

obra. E que só acontecerá a partir da experiência individual de cada espectador,  

entregando-se ao fantástico, o qual lhe possibilitará a transcendência pra um mundo 

de imaginação, e em algumas vezes, fugindo do fantasma da repressão histórica, 

em suas raízes culturais e, no ambiente urbano, indo além de suas dimensões 

estético-estruturais.  

O produto técnico artístico descrito neste trabalho mescla a pintura mural 

(graffiti), utilizando técnicas de spray, com bricolagem e eletrônica. Imagem estática 
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e som que alterna combinados para mexer com a percepção, instigar os transeuntes  

a libertar as criaturas através da imaginação.  

A street art vem marcando presença constante na minha vida, não só na 

relação com a comunidade e a cidade, mas também na minha trajetória acadêmica. 

É tema de desenvolvimento e pesquisas em componentes curriculares desde o 

primeiro semestre em matérias como Oficina de Texto e Estética. Mas foi em 

Metodologia da Pesquisa em Arte que surgiu a pesquisa e idéia de aprofundar o 

tema amadurecendo para o TCC. Passando por contribuições de matérias como 

Técnicas e Processos Artísticos, quando foi trabalhado, em semestres diferentes, 

escultura, gravura, intervenção e instalação. Nestas matérias eu apresentei 

trabalhos que eram diretamente ligados a street art usando, também, técnicas 

trabalhadas em aula como o stencil; a serigrafia, para produzir os lambe-lambes das 

intervenções urbanas; bricolagem etc. Também os componentes curriculares 

voltados para a Arte e Tecnologia, a exemplo máximo, as aulas de Artemídia, onde 

foram adquiridos conhecimentos para com as novas tecnologias e eletrônica. 

Realizando trabalhos de intervenção urbana como Diálogos Encaixados 

(2014)  Que foi uma intervenção na paisagem da cidade, de Cachoeira, apropria-se 

de caixas de diálogos de softwares, como do Windows, para inserir, através do 

lambe-lambe, um dialogo com a comunidade, colocando-a na situação de que 

devem fazer escolhas sobre o destino de espaços/lugares que geralmente estão 

abandonados (casarões, ruínas, etc.).  

 

Figura 1. Intervenção Dialogos Encaixado (foto Kelvin Marinho) 
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Figura 2. Intervenção Dialogos Encaixado (foto Kelvin Marinho) 

 

 Utilizando as técnicas da street art, além da pintura a mão livre com spray 

como o lambe-lambe, o stencil  e a bricolagem. 

No trabalho Sem título (2014), o passado e o presente aqui se mesclam 

ironicamente. Apropriando-se das imagens de algumas esculturas, utiliza as poses 

ressignificando-às em cenas de contexto cotidiano ligadas ao narcisismo virtual e ao 

consumismo. 

 

Figura 3. Foto da intervenção Sem titulo (2014) 
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Figura 4. Foto da intervenção Sem titulo (2014) 

 

Em  A janela que enquadra o cotidiano também é moldura para sonhos (2014) 

utilizei lambe lambes com imagem de senhoras, na janela observando a vida lá fora 

e sonhando com que poderiam ser e ou ter sido. Uma reflexão sobre o tempo, 

talvez, perdido. 

 

Figura 5. Foto da intervenção A janela que enquadra o cotidiano também é moldura para sonhos 

(2014) 



 15 

 

 

Já o trabalho Sem Titulo (2013), foi um painel de graffiti feito utilizando um  

matriz de stencil, bricolagem e tinta derramada na parede para escorrer. 

 

 

Figura 6. Foto da intervenção Sem titulo (2013) 

 

Infelizmente, como a grande maioria das obras de graffiti, estes trabalhos 

deixam de existir, assumindo assim a característica do efêmero. Dura o tempo que a 

comunidade, autoridades, natureza julgarem necessário.  
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2 Arte urbana: Arte de rua 

 

Os artistas têm se apropriado cada vez mais dos espaços urbanos, passando 

a utilizá-los como suporte, assim interferindo direta e indiretamente na arquitetura e 

no processo de urbanização da cidade. Nesse rito, a arte cumpre o seu papel social 

trazendo questões íntimas à comunidade, inserindo-as no cotidiano dos indivíduos 

que por ali transitam. Segundo Vera Pallamim (2000, p.20), "A arte urbana é vista 

como um trabalho social, um ramo da produção da cidade, expondo e materializando 

suas conflitantes relações sociais".  

Apropriando-se desses espaços, transformando ou não a arquitetura, o artista 

expõe livremente o seu pensamento. É ele quem absorve e traz para a visão da 

comunidade, sendo agente mediador, que denuncia, que reinvidica o espaço 

público. A arte urbana perpassa a mera intenção de embelezar, ou de apenas 

revitalizar determinados locais. Ela age não só no espaço, mas também e mais 

efetivamente, sobre a memória social coletiva dos indivíduos.  Enquanto 

"matéria em transformação, a memória social liga-se à possibilidade 

incessante de ressignificar os acontecimentos provocando-lhes múltiplas 

decantações de sentido. Pode conquistar toda a vida presente, não apenas 

quanto a certas reabilitações que neste fazem sentido, mas também no 

intuito de promover um vinco incisivo sobre as sedimentações de seus 

valores e representações"(PALLAMIM, 2000, p.51). 

 

 

Difundida pelo mundo inteiro, a manifestação artística no espaço urbano mais 

assimilado é a street art ou graffiti, que logo foi inserida por alguns teóricos no 

âmbito da arte pública marginal. Ou seja, aquela que não está associada à 

propaganda, a promoção de interesse político por parte do governo, e não necessita 

de autorização prévia para realizar-se, pois assim sendo, pode comprometer a livre 

expressão do pensamento do artista. "O termo street art é recente se o 

compararmos com a antiqüíssima inquietude de representar um símbolo próprio na 

parede e passar assim a fazer parte da vida pública" (STAHL, 2009, p.6). Sendo 

assim, a street art tem a intenção de ressignificar o cotidiano, sendo ela formadora 

de seu próprio público. E ainda para Johannes Stahl (2009, p.71), "de uma maneira 

mais ou menos secreta, mais ou menos pública, os símbolos das paredes 

contribuíram sempre para a criação de opinião ou, pelo menos, para a agitação".  
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Assim intervindo, "num espaço público e numa construção do consenso, que se 

elabora constantemente, acerca do tipo de configuração que desejamos ver" 

(STAHL, 2009, p.120). O graffiti unifica a arte e a vida cotidiana ao criar situações 

com o ambiente urbano, assim, modificando a lógica da cidade. 

O homem carrega em si essa necessidade constante de transformar o 

ambiente coletivo, assumindo uma forte intenção de intervir, e não só no espaço 

físico, mas também nas relações neles existentes. Essa prática é muito antiga, 

segundo Celso Gitahy, (1999, p.20) os registros de escrituras no espaço urbano na 

cidade de Pompéia, Itália, foram conservadas devido a cobertura de larva do vulcão 

Vesúvio. Nessa época o termo graffiti já era utilizado. Eram inscrições feitas em 

muros e paredes com o intuito de passar uma mensagem, fosse ela comercial, 

política, declarações afetivas e até mesmo ofensivas. Uma forma de comunicação 

que acompanha o homem desde a pré-história, onde se gravavam figuras, 

compondo uma narrativa ritualística, nas paredes das cavernas. Observa-se que "já 

desde o seu inicio, um dos traços característicos deste fenômeno foi o seu caráter 

extra-oficial. Por esta razão, alguns arqueólogos, como Raffaele Garucci, separaram 

com absoluta clareza os graffiti da arte oficial" (STAHL 2009, p.7). 

Nas ruas de Paris, na França dos anos 60, surgem em algumas paredes 

frases de efeito político e social, sem nenhuma intenção artística. Essa nova vivência 

da cidade como espaço de mídia alternativa de grande efeito, deu origem à 

linguagem do graffiti, tal qual conhecemos hoje. Essas inscrições tornam-se "a 

comunicação direta entre o grafiteiro e o outro, não mediada por qualquer meio, 

sendo a cidade, então, o próprio veículo de comunicação" (FONTANELLA, 2012, 

p.18).  

Mas foi na cidade de Nova Iorque que o graffiti ganhou elementos da cultura 

pop e assumiu algumas características no que diz respeito à técnica e estilo. Como a 

escrita de um nome seguido de números espalhados pelas ruas da cidade, assim 

aparece Taki 183 e a sua tag1, atraindo atenção da mídia. Em meados dos anos 70, 

Baudrillard escreve Kool Killer ou a insurreição pelos signos. Este artigo foi publicado 

na revista Cine Olho aqui no Brasil em final dos anos 70, onde ele descrevia essa 

nova manifestação de caráter transgressor e com um característico significado 

"vazio": 

                                                 
1
  Tag é uma espécie de assinatura, algo como uma marca pessoal que é sempre reproduzida da mesma forma 

e executada de rapidamente, permitindo assim espalhar-las pelos lugares. É muito usada na pixação. 
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"Pela primeira vez, com os grafites de Nova Iorque, os condutos 

urbanos e os suportes móveis foram utilizados com grande envergadura e 

com total liberdade ofensiva. Mas, sobretudo, pela primeira vez os mídia 

(sic) foram atacados na sua própria forma, isto é, no seu modo de produção 

e de difusão. E isto justamente porque os grafites não tem nem conteúdo 

nem mensagem. É neste vazio que está a sua força. E não é por acaso que 

a ofensiva total sobre a forma esteja acompanhada por uma recessão dos 

conteúdos. Isto advém de uma espécie de intuição revolucionária - a 

percepção de que a ideologia profunda não mais funciona ao nível dos 

significados políticos, mas sim ao nível dos significantes - e que é neste 

ponto que o sistema é vulnerável e deve ser desmascarado." (FERREIRA , 

2011,p.5 apud Baudrillard, 1979,p.4). 

 

A arte de rua de certa forma esta sendo apropriada ou "cooptada" pelas 

instituições de arte. Por outro lado a resistência sempre se reinventa e complexifica 

dificultando essa cooptação. 

Existe um dialogo e uma tensão entre a arte de rua e arte de galeria. 

Enquanto a primeira se faz presente despindo-se de conceitos profundamente 

elaborados estreitando, assim, a distancia com o publico. A segunda, em sentido 

contrário, distancia-se ainda mais do entendimento popular. 

 

2.1 De fora para dentro do cubo branco: das ruas para a galeria 

 

O graffiti, como inscrição feita em um suporte que não é proveniente para esta 

finalidade, como a parede, o chão entre outros, já vinha sendo absorvido ao longo 

da história da arte, mas não como linguagem artística legitimada e sim como motivo 

pictórico de alguns quadros. 

 

"os olhares artísticos dirigem-se com muita atenção para os sinais 

da parede e o seu significado tem um valor social cada vez maior. O seu 

aspecto formal nos trabalhos gráficos ajusta-se, na maioria dos casos como 

estereótipo, ao formato de um fantoche ou, devido ao seu significado 

figurado, ao de uma rubrica perfeitamente legível. Como motivo pictórico, os 

graffiti têm atrás de si, como já dissemos, uma longa tradição. Desde Miguel 

Ângelo, ser capaz de reproduzi-los fielmente é um requisito que qualquer 

bom pintor deve cumprir. Porém, a rudeza destes sinais e o desafio que 
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pressupõe para o próprio traço não se encontra descrito em nenhum lugar, 

nem de um modo teórico nem prático. [...] Mas tudo isso mudará no inicio do 

século XX. O futurista italiano Giacomo Balla realiza estudos aprofundados 

para o seu quadro Bancarrota. Os esboços preparatórios a lápis dão uma 

impressão viva que reflete quão intensamente o pintor luta para conseguir 

um traço direto, que aparecerá mais tarde nos graffiti das suas pinturas". 

(STAHL, 2009, p.53). 

 

No século XVIII, os acadêmicos não aceitavam a representação de anomalias 

sociais nos quadros, enquanto essas eram o motivo principal dos graffiti. Embora 

alguns pintores assim fizessem, eles conseguiam vender, pois, a burguesia adquiria 

esses quadros e assim aceitando essas moralizantes narrações. E ainda hoje, 

propaga-se a idéia de que os sinais de anomalias sociais estão presentes nos 

símbolos e sinais inscritos na parede. Essas anomalias podem ser vistas, como 

exemplo claro, nos graffiti do artista Cranio que costuma representar índios 

brasileiros em situações cotidianas denunciando o descaso com a população 

indígena e seu habitat, a floresta Amazônica. E também, presente de forma maciça 

nas pixações2 que se posicionam em descontentamento com a situação política, 

econômica e social do país. 

"Para Pasternak, Intervenções Artísticas são ações que ocorrem na esfera 

pública sem autorização, sem aviso prévio. Desta forma o artista está livre para 

intervir em ambientes urbanos integralmente" (KNAPP, 2011, p.36). O ato de intervir 

é democrático, e se assim o faz, tem voz e liberdade para gritar, externar seus 

anseios. Ao expressar-se clandestinamente a parede se torna, não só o suporte, 

mas também intercessora de conflitos diretos que ali passam a existir: proprietário x 

pixador, autoridades x pixador. E dentre as características dessa manifestação 

originalmente transgressora, 

  

"há uma que é a mais fascinante, determinante e que se manteve 

ao longo do tempo: a estreita relação com o dia-a-dia da rua, o que a faz 

transcender para lá das suas origens [...] essa arte bastarda das ruas, tão 

menosprezada que mal é capaz de despertar a nossa curiosidade, tão 

incerta que as inclemências do tempo a podem apagar, transforma-se numa 

escala de valores.  A sua lei é vinculativa, põe de pernas para o ar todos 

aqueles sistemas estéticos que tanto tempo levaram a introduzir. A beleza 
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não é, na verdade, o objectivo da sua criação, mas é a sua recompensa.[...] 

Perante tal confronto, o que resta das obras contemporâneas?" 

(STAHL,2009, p.7-8). 

 

Com todo esse cunho transgressor é inevitável que muitos dos grafiteiros 

prefiram manter-se no anonimato. Estando a margem e com uma legislação 

empurrando-os cada vez mais para a ilegalidade, o anonimato torna-se uma saída e 

um fenômeno crescente na contemporaneidade que atinge não só a esfera cultural, 

pois existem pessoas simples que adotam uma política de vivencia mais tranqüila. 

Logo, "o culto às celebridades contrasta com o aumento da proteção do anonimato 

que a própria pessoa impõe" (STAHL, 2009, p.40). Mas não se trata de um 

fenômeno exclusivamente atual, pois alguns artistas, poetas, autores entre outros, 

ao longo da história adotaram pseudônimos, talvez por medo de represália, talvez 

por alguma espécie de insegurança em assumir as conseqüências. E podem gozar 

de certo reconhecimento e influenciar, até mesmo, uma geração.  Jorge Coli em seu 

livro O que é Arte, cita um exemplo da segunda metade do século XVIII, quando foi 

publicado um poema épico de nome Cantos assinado pelo possível poeta Ossian, 

inspirando autores como Goethe. o poema foi reconhecido. Mais tarde fora 

descoberto que se tratava da autoria do professor primário escocês James 

MacPherson. 

"Os cantos correspondiam perfeitamente a uma sensibilidade que a 

época pedia. A um tal ponto que, embora desde o inicio alguns céticos 

desconfiassem da malandragem (como  o filosofo Hume), acreditava-se em 

Ossian porque o momento precisava dele" (COLI, 2002, p.82).  

 

Num contexto contemporâneo, podemos citar a aparição do artista de rua 

Banksy.  Com algumas de suas intervenções protegidas por órgãos e instituições 

públicas, venda de obras por um preço elevado, Banksy é legitimado, mas usa uma 

mascara. Não se sabe ao certo de quem realmente se trata ou de quantos são, 

talvez um fenômeno a la Luther Blisset3. Suas intervenções são sempre dotadas de 

                                                                                                                                                         
2
  Nesse trabalho preferi manter a grafia com "x", como é difundido neste meio. Então serão redigidos 

"pixador", "pixação", "pixações".  
3
  Luther Blisset é um  pseudo nome adotado por artistas e ativistas sociais na Europa desde o 1994. O nome foi 

tomado emprestado de um jogador de futebol afro-caribenho. Tornando-se extremamente popular, um 
movimento de "um homem só" que transformou o nome em um herói que desestabilizava zombando a era da 
comunicação.  Com duração planejada de apenas cinco anos, em 1999 os integrantes cometeram uma espécie 
de suicídio simbólico e dão inicio a um outro movimento chamado Wu Ming ("anonimo" em mandarim). Ver 
mais em: www.lutherblissett.net 



 21 

 

sarcasmo político e forte critica a sociedade, executadas sempre mantendo a raiz 

transgressora, e estão espalhadas por diversos países do mundo. De certo que os 

grafiteiros contemporâneos se fazem valer deste método de anonimato, muitos 

começam com a pixação, na ilegalidade e essa se torna uma forma de não ser 

punido, "essa arte é muitas vezes proveniente de pessoas cujo primeiro objetivo não 

 é com certeza fazer arte" (STAHL, 2009, p.6).  Depois adentram ao graffiti 

mais elaborado e conseguem algum reconhecimento, enquanto outros seguem sem 

a intenção da legitimação artística. 

Surge no cenário nova-iorquino de final dos anos 70, nomes como Keith 

Haring e Basquiat. Estes artistas desenvolviam pinturas apresentando em suas 

técnicas, uma notável, influencia da pop art . Keith Haring com figuras de traços 

marcantes e mais definidos, Basquiat com suas pinturas muitas vezes com gestos 

rudes e nervosos causavam forte impacto, também por este artista não dominar as 

técnicas do desenho clássico e executá-las em lugares inusitados, seu estilo ganhou 

o rótulo de “primitivismo intelectualizado”.  Inscrevendo nas paredes da cidade frases 

de efeito como "Same old shit", depois abreviando para uma espécie de tag ficando 

só a palavra "Samo". Conseguiu vender um cartão postal com uma de suas 

ilustrações para Andy Wahol, então artista de renome que veio a "apadrinhar" o 

grafiteiro legitimando-o assim como artista visual, também realizando trabalhos 

juntos e, conseqüentemente, inserindo-o no circuito das artes de galeria. Sua ultima 

intervenção na cidade continha a frase "samo is dead". 

Embora muitas obras de grafffiti, desde tempos mais distantes, apresentem 

características formais agressivas, aprimorando-se constantemente, houve um 

ganho de complexidade, de estilos diferentes e significados. 

"A técnica cada vez mais elaborada da cultura dos graffiti, 

transformada há já algum tempo num movimento juvenil de massas, passou 

a colocar as suas pieces nas linhas do metrô de Nova Iorque e, com isso, a 

expô-las num âmbito mais próximo da cena artística. As galerias mostraram 

a arte dos graffiti e tentaram introduzindo o conceito de época "pós-graffiti", 

liberar o fenômeno da sua má fama original. Os colecionadores e museus 

adquiriram os desenhos "domesticados" ao serem representados sobre tela" 

(STAHL,2009, p.9). 

 

Alguns nomes, como Martha Cooper e Henry Chalfant, que documentavam 

tags do metrô, e a jornalista italiana Francesca Alinovi, nos anos 70, contribuíram 
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para a migração do graffiti para as instituições legitimadoras, estes não eram 

pintores munidos com spray cans, mas sim intermediadores munidos com a 

confiança dos grafiteiros na responsabilidade de passar as informações sobre as 

novas peças "de grande especularidade e eles podiam passar esta informação de 

forma doseada para o público interessado" (STAHL, 2009, p.136). 

 

No Brasil, neste mesmo período, aparecia pelas ruas das grandes cidades 

inscrições como a figura de uma bota com salto agulha, e frases como "Cão-fila", 

nomes como Alex Vallauri, Mauricio Villaça, Carlos Matuk, Hudinilson Júnior, 

Waldemar Zaidler, entre outros. Vallauri utilizava a técnica do stencil, para gravar 

figuras na parede, e com o passar do tempo foi sendo aprimorada, o que o levou ao 

reconhecimento e rendeu convites para expor em galerias e para a Biênal de Arte de 

São Paulo tendo participado de três edições. Assim como Vallauri, os artistas Matuk 

e Zaidler tornaram-se os primeiros grafiteiros a serem reconhecidos no circuito das 

artes. Mas devido à enxurrada de trabalhos nessa linguagem das ruas, em sua 

maioria efêmera, torna-se de difícil manuseio para o mercado da arte ou para a 

crítica artística. "Por outro lado, a dinâmica própria da cena também não se ajusta 

aos freqüentes filtros do mundo da arte" (STAHL, 2009, p.63). O graffiti não se 

submete a nenhum cânone das artes institucionais. Ou pelo menos em sua maioria, 

não se permite perder o caráter transgressor que o faz atravessar períodos da 

história da arte. Mantendo assim essa aura imortal, ou assim será enquanto houver 

cidades e os anseios de sua população. 

 

2.2 De dentro para fora: Das instituições de arte para as ruas 

 

Com essa expressão de cunho transgressor ganhando cada vez mais 

atenção, por parte de estudantes de arte, a rebuscada formal e conceitual era só 

uma questão de tempo. Por conhecerem bem os movimentos da História da Arte, 

acabam por trazer técnicas, como a gravura, a colagem, a bricolagem entre outras, 

que logo seriam assimiladas pelo graffiti. Características pictóricas de escolas como 

a do surrealismo, do abstracionismo, da pop art, são muito presentes em murais 

distribuídos pelas ruas das cidades. Há também artistas de diferentes linguagens 

que unem seus conhecimentos e técnicas para produzir painéis, assim contribuindo 

para a diversificação no campo do graffiti. Como o exemplo do grafiteiro espanhol 
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Belin e o escultor J. F. Rios que juntaram suas técnicas e produziram um painel na 

Espanha, onde a escultura é utilizada para completar a composição e acrescentar 

elementos tridimensionais ao painel. 

O graffiti se apropria desse conhecimento das academias, muitas vezes 

subverte-os e leva para o popular. Apresentando para comunidade em comunicação 

de forma direta e incisiva.  Mas não só, o conhecimento técnico perante a História da 

arte, ele coloca a obra frente aos olhos, "cara a cara" para a apreciação, e mais 

ainda desperta uma visão crítica no transeunte. A obra exposta na rua transforma-se 

em lugar comum, de acesso irrestrito. Atinge uma quantidade elevada de pessoas, e 

conseqüentemente, de divergências de opinião, de aceitação ou não. É o transeunte 

o próprio curador dessa imensa galeria a céu aberto. 

Enquanto a arte contemporânea das instituições fecha-se ainda mais, 

distanciando de um grande público ao elevar os "muros" conceituais, a street art 

pode realizar-se perante o olhar desse público despindo-os desses conceitos muitas 

vezes de esdrúxula profundidade, possibilitando uma leitura mais imediata e livre. 

 O graffiti rouba o olhar do transeunte, sendo quase impossível passar despercebido. 

Apresenta-se como um grito, uma porta para fugir da rotina, mesmo que por poucos 

segundos. E durante esses poucos segundos ele mexe com a imaginação. Desperta 

o fantástico, o incompreensível que nos põe em estado de reflexão.  Essa 

manifestação do fantástico rompe a ordem reconhecida. E se há uma idéia de 

subversão ligada ou motor principal que o gera, "o fantástico tende a minar, 

desgastar, subverter o real, nutrindo-se dos conflitos da realidade aparente e do 

verossímil, que contradizem os esquemas racionais" (MARTINHO, p.2242). Então, 

invadindo a legalidade cotidiana estável com o inaceitável, põe abaixo a idéia de ser 

uma total transferência para um universo unicamente fantasioso. E ainda por ser 

"uma arte da desrazão, irá funcionar como uma terapêutica da consciência coletiva, 

que vê, na projeção dos anseios, o estabelecimento de uma tensão cujo clímax 

aparece como uma liberação catártica" (MARTINHO,p.2243). 

 

3 A CONCEPÇÃO DA OBRA PROPOTA 
 

Este trabalho consiste em um mural interativo o qual mescla linguagens como a do 

graffiti, a bricolagem e a arte eletrônica. Pensando em trazer algo novo, uma idéia, 

para contribuir com a linguagem do graffiti, e também com o desejo de expor o 
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trabalho na rua a fim de provocar e mexer com a imaginação do transeunte, utilizei 

elementos de eletrônica básica para inserir interatividade no mural a apresentar.  

A presença de elementos não convencionais como carcaças de TV e sintetizadores 

sonoros, desperta não só o um olhar mais atento para a obra, como também 

possibilita um maior grau de interatividade. Além da interação que uma obra de arte 

já proporciona, o transeunte pode "conversar" com as criaturas que compõem o 

mural utilizando a linguagem corporal. O gesto, a dança, a expressão corporal de 

qualquer forma, cara a cara com as criaturas abre um diálogo no qual o transeunte 

fala através do corpo e os personagens respondem em tempo real através de ruídos 

emitidos por circuitos eletrônicos, acompanhando os movimentos que bloqueiam a 

incidência de luz em pontos das criaturas onde estão localizados os sensores de luz. 

A alteração na intensidade da luz (pensei na luz solar por provocar um ruído de alta 

freqüência) que incide no sensor LDR do circuito eletrônico permite que a freqüência 

varie entre alta e baixa passando por diversos valores deixando os sons que serão 

emitidos mais graves ou mais agudos. 

 

Figura 7. Movimento do sol em relação aos sensores da obra 

 

As criaturas estão ali enclausuradas na parede através do graffiti e da bricolagem. 

São seres fantásticos que pertencem ao meu mundo, o mundo imaginário do artista. 

A interatividade com eles é uma espécie de chave para abrir outros mundos e assim 

libertar as criaturas e, também despertar a imaginação do fantástico no cotidiano de 
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quem se propuser a vivenciar esta experiência, induzindo-os a sair de sua realidade 

e observá-la, levando-os a tomar consciência da rigidez mesma. 

 

3.1 O processo de produção 

 

Após a realização de alguns croquis, chego ao desejado. E como previsto no 

cronograma, a pintura do painel começa na terceira semana de março. Sigo para a 

confirmação do local com as latinhas de spray, a tinta acrílica já adquirida e o 

restante do material da pintura. 

 

Figura 8. Primeiro croqui 

 

 

Figura 9. Segundo croqui 
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Numa tarde de sexta-feira vou à serraria, uma oficina de construção e restauro de 

móveis que fica na esquina entre a Rua Humberto Oliveira e a Avenida Rui Barbosa 

na cidade de Muritiba, cidade na qual resido. O proprietário, que todos chamam de 

Seu Zai, me recebe com toda uma atenção e curiosidade no projeto dizendo "que se 

for pra fazer arte nem precisava pedir, só não pode ser política partidária" e ri. Ainda 

consegui com ele o empréstimo de uma escada e a tarde de sexta foi dedicada à 

pintura que iria compor o fundo.  

 

Figura 10. Foto da parede antes da intervenção 

 

Usei tinta acrílica de parede misturada a pigmentos de várias cores para se obter 

uma cor escura, um marrom escuro, para dar um contraste maior com as figuras que 

seriam coloridas e mais vivas. Sigo trabalhando sozinho com um rolo e a escada 

durante o resto da tarde, e já se podia notar a curiosidade das pessoas que por ali 

transitavam. A cor que estava aparecendo na parede, até aquele momento, estava 

destoando de todas as outras e escurecia o ambiente causando um estranhamento 

nas pessoas. Cheguei a ouvir o comentário: "Seu Zai deve ter mandado pintar com 

essa cor pra não riscarem ou desenharem na parede". Anoitece e consigo terminar 

de cobrir toda a parede. 



 27 

 

 

Figura 11. Foto da parede como o fundo pintado parcialmente 

 

 

Figura 12. Foto da parede com o a cor de fundo finalizado 

 

No dia seguinte, num sábado, retomo por volta de umas quatro horas da tarde. Não 

comecei mais cedo por causa do sol intenso. Traço as figuras que irão compor a 

pintura, utilizando uma latinha de spray da cor Fumê, que é um preto bem 

translúcido e fácil de ser coberto por outras cores. Alguns minutos depois, começo a 

aplicar as cores de preenchimento das criaturas. As pessoas seguem curiosas e 

desta vez, tentando identificar as figuras, mesmo antes de estarem completas. Pelo 
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fato de eu estar aplicando a cor verde, com variações de tons, nas criaturas, 

algumas pessoas chegam a comentar que se tratava de sapos gigantes. 

 

Figura 13. Foto da primeira criatura na parede em processo 

 

 

Figura 14. Foto da primeira e segunda criatura em processo 
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Passando-se três horas e com o cair da noite, a falta de iluminação dificulta o 

trabalho.  Aquele trecho da rua é pouco iluminado, sendo difícil até mesmo de 

identificar algumas cores. 

No terceiro dia, domingo pela manhã, começo a trabalhar as sucatas de televisão 

que seriam usadas como cabeças das criaturas, um monitor que seria usado como 

parte do corpo de uma criatura voadora e as carcaças de ventilador que seriam 

usadas como uma espécie de auréola das criaturas, aparentando ser um tipo de 

olho místico. Retiro todas as peças de dentro desses objetos, deixando somente a 

carcaça, limpando-as e colocando um suporte para ser posteriormente parafusado 

na parede. Corto o monitor de computador, desses de tubo de imagem, dividindo-o 

ao meio utilizando uma máquina policorte e também coloco os suportes, feitos de 

pequenas placas de chapa metálica prendendo-os com parafuso. Feito isso começo 

a montar os circuitos eletrônicos. 

 

Figura 15. Foto da carcaça de TV sendo  preparada 

 

Com a ajuda do amigo Wagner Santana que é técnico em eletrônica, decidimos usar 

uma fonte para alimentar esse circuito. Antes eu tinha pensado em utilizar pequenas 

placas de captação de energia solar, mas devido ao fato destas serem 

encomendadas pela internet, com o auxilio do meu orientador professor Jarbas, 

ainda não haviam chegado e também pela incerteza delas não produzirem corrente 

elétrica suficiente para alimentar o circuito. Mesmo que essas placas solares gerem 

um total de 3 volts que substituiria 2 baterias de 1,5 volts cada, ficava a incerteza em 
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relação à corrente. Foram aproveitadas peças de um aparelho de som velho, como 

transformador, LED, botão, cabo de energia, fios etc. Seguindo a proposta de 

gambiarra e reaproveitamento, a fonte de alimentação foi produzida por Wagner e 

retificada para saída de 3 volts necessários para o circuito. Com a fonte pronta 

fomos fazer o teste do circuito, que funcionou perfeitamente. 

Durante a tarde, depois que o sol se tornou mais brando, retomei a pintura. 

Continuei com o preenchimento das cores, e também acrescentando os elementos 

de composição que iriam percorrer o máximo possível da parede com a intenção de 

ligar todas as figuras para que essas não ficassem isoladas. 

 

Figura 16. Foto das criaturas em processo 
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Figura 17. Foto do artista em processo (Foto Tarcisio Piton) 

 

As pessoas que passam tentam acompanhar o que está ganhando forma ali na 

parede. Algumas até param por um período de tempo e ficam observando. O sol vai 

se caindo e com ajuda de Fabio Fernandes, amigo e colega de curso, decidi 

continuar até quando realmente não fosse possível. A noite já se faz presente, e 

quando me afasto da parede indo ao outro lado da rua para ter uma visão geral, 

percebo duas crianças observando, quando uma delas de aproximadamente 10 

anos de idade comenta "esse bicho, o colorido, parece com o que sonhei ontem. Só 

não era assim coloridão".Escapam-me risos e entendo como no processo de 

execução da pintura a participação da comunidade já se faz presente. Partes de 

suas experiências imaginativas e de sonhos podem ali ser confrontadas. Mesmo 

com a obra inacabada eles fazem parte do processo que a completa. Interagem 

imaginativamente lendo a imagem ali sendo construída e já despertam o interesse 

pelo fantástico ao tentar desvendá-la.  
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Figura 18. Foto total do painel com a pintura parcial (quase finalizada) 

 

No quarto dia, segunda-feira à tarde, munidos de furadeira, chegamos à parede e 

pedimos a Seu Zai para ligar uma extensão elétrica. Com a permissão, começo a 

marcar onde devo furar para colocar as carcaças. Furos realizados e buchas no 

lugar, as carcaças foram pintadas nas cores desejadas utilizando latinhas de spray. 

Neste dia, conto com a ajuda do amigo Tarcisio Piton. Feito o que estava 

programado, optei por não deixar as carcaças de televisão que seriam a composição 

das cabeças das criaturas no lugar até que fossem instalados os circuitos, por estas 

ficarem num nível mais baixo, aproximadamente 1,80 e 1,60 metros, tive a 

preocupação de que alguém arrancasse da parede e as destruísse. Deixei para 

concluir no final de semana. 

 

Ao quinto dia, domingo, comecei por volta das 14 horas, desta vez mais cedo para 

finalizar.  Parafusamos as carcaças no lugar, já com os LDRs instalados. Elas 

vieram a compor as criaturas, que finalmente estavam com as cabeças no lugar. 

Faço alguns retoques na pintura, como traçado e pinto também uma calha inserindo-

a na composição do mural. O Graffiti toma forma final e apresenta motivo surreal. As 

pessoas passam comentando sobre o uso das televisões. Conecto o circuito e ligo 

para teste no lugar e funciona perfeitamente. Mas como a oficina não estava aberta, 

não pude deixar ligado por muito tempo. 
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3.2 Primeiros resultados 

  

É interessante observar como as pessoas lidam com a questão da interatividade. 

Enquanto os adultos elogiam e parecem nutrir uma timidez perante a obra exposta 

na rua, as crianças instintivamente parecem ter a certeza de que se trata de algo 

interativo. A curiosidade, a vontade de desbravar o mundo e de se divertir parece ser 

o que rege a relação da criança com a obra. Talvez, também, por elas ainda não 

serem dotadas de conceitos e experiência. 

Quando eu tentei explicar como funcionava a obra para um grupo de quatro 

crianças, mesmo não querendo interferir na imaginação delas e tendo muito cuidado 

para não submetê-las a esdrúxulos conceitos e regras, percebi nos olhares, nas 

perguntas e nos comentários muita curiosidade e a imaginação deles aguçada. 

Comentários como: "parecem que eles estão gritando" ou "parecem que estão 

sofrendo" surgiram e era perceptível a entrega deles ao interagir.  

 
Figura 19. Foto de crianças interagindo com a obra (foto Messias Jonas) 
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Figura 20. Foto de crianças com o painel (foto Messias Jonas)
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4 CONCLUSÃO 

 

Para um público como a comunidade, moradores circunvizinhos ao local 

onde foi realizado o painel, o graffiti como expressão artística tem o poder de intervir 

de forma mais direta não só na paisagem, mas também em questões como as 

relações sociais. Sendo assim a intervenção urbana torna-se um elemento de 

legitimação mais ativa que instituições de arte como museus, galerias etc. Denuncia 

e expõe de forma direta. Mesmo quando um graffiti apresenta algo de pessoal, um 

significado intrínseco para o autor, ao instigar nas pessoas a contribuição para uma 

discussão torna-se ele, assim, preciso no que demanda a formação de um público. 

Enquanto a arte conceitual tenta manter a aura da obra de arte dotando-a 

de conceitos, o que pode afastar o grande público das galerias. A arte de rua tenta 

diminuir ao máximo esse abismo. Apresentando-se de forma direta na paisagem 

cotidiana das ruas, passa a fazer parte do deslocamento entre os corpos na cidade, 

configurando-se como uma forma de comunicação livre e eficaz. 

Talvez um dos problemas da arte conceitual seja o efeito de "causar" 

quando nova, depois de questionamentos e entendimento torna-se habitual, assim 

não mais funcionando. A partir do fato de que o homem só teme o desconhecido 

podemos entender que o choque da nova experiência funciona para arte enquanto a 

tememos. Mas quando a dotamos de análises, formulamos significados, ela torna-se 

apenas objeto de contemplação. A experiência perde a autenticidade. Sendo 

efêmera, enquanto idéia, ao completar-se com a experiência individual de cada 

fruidor. 

A arte de rua desperta a curiosidade, aguça a imaginação e promove a 

interação da comunidade com a obra, e da obra com a comunidade. É ela capaz de 

encurtar a distancia entre o artista, enquanto propositor, e o público, que sente a 

liberdade de lançar algumas questões sem medo da aura do artista. E também fazer 

propostas como oferecer muros de suas residências, muitas remuneradas, outras só 

com uma ajuda de custo etc. Na produção da obra proposta me foi oferecido alguns 

muros, o que fortalece a vontade de dar continuidade a este trabalho, levando-o 

para outras comunidades futuramente.  

Quando as pessoas perguntam o que significa o desenho eu apenas 

respondo que trata-se do que ela está vendo. E pergunto qual a sensação, muitas 

responderam parecer um sonho. O que traz a satisfação de que elas identificam o 
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fantástico e que a imaginação fora acionada, pelo menos, por um breve tempo.  

Nestes aspectos o painel de graffiti realizado, torna-se bem sucedido. O fantástico ali 

enclausurado é libertado e, de certa forma, "gotejou" na vida cotidiana dessas 

pessoas. A comunicação urbana vai além do verbal, onde o grafite torna-se campo 

aberto para a liberdade de expressão. Expor o trabalho na rua para a comunidade 

fundamenta-se no que se compreende como intervenção urbana e me satisfaz 

quanto ao provocar e propor novas experiências as pessoas. 

De fato as inscrições sempre se fizeram presentes como um fundo para a 

crítica social, como mídia atemporal, que se adapta e mostra eficácia. E o graffiti 

com tema surreal aqui apresentado, também, desperta no homem moderno do 

interior a visão de uma realidade polifacetada. 
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