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1. RESUMO  

O objetivo desse estudo é desenvolver uma análise teórica e imagética sobre a 

linguagem estética do graffiti, utilizada como conceito por marcas, produtos e/ou 

serviços e nos meios de comunicação de massa, para isso será realizada uma 

pesquisa exploratória, qualitativa, em forma de entrevista em profundidade com o 

público selecionado e entrevista com publicitários, além de dados secundários de 

pesquisas já realizadas e, a partir dos dados obtidos, será possível identificar se a 

arte de rua é efetiva quando utilizada como meio de comunicação, além de como o 

público enxerga o graffiti atualmente e como os espectadores são impactados por 

campanhas que utilizaram essa estética. Com base nas pesquisas preliminares, foi 

possível observar que a arte do graffiti é bem aceita entre o público jovem e o 

público com mais de 50 anos, porém a forma como foi utilizada na campanha do 

Disque-Denúncia não agradou. Pode ser que esse resultado se mantenha ou mude, 

conforme o trabalho for concluído.  

2. INTRODUÇÃO  

O estudo realizado, cujo tema escolhido foi “Graffiti: a linguagem da estética urbana 

em campanhas publicitárias” tem como objeto de pesquisa uma campanha 

sequencial do Disque-Denúncia, que fez uso da arte do graffiti como ferramenta de 

comunicação. O objetivo geral é desenvolver uma análise teórica e imagética sobre 

a linguagem estética do graffiti, utilizada como conceito por marcas, produtos e/ou 

serviços e nos meios de comunicação de massa. O tema foi escolhido devido à 

repercussão após o Prefeito de São Paulo, João Dória, decidir criar uma lei que 

exige que os graffiti feitos nos muros da cidade sejam apagados, cobertos com uma 

tinta cinza. A decisão dividiu opiniões e fez com que a utilização do graffiti ficasse 

em evidência. Serão abordadas as seguintes questões: O público ainda enxerga o 

graffiti como uma arte marginal? Como os espectadores de campanhas publicitárias 

são impactados por peças gráficas que utilizam o graffiti como linguagem estética? A 

arte de rua é efetiva quando utilizada como meio de comunicação? As hipóteses 

formuladas foram: “O público com mais de 50 anos, por relacionar o graffiti como 

vandalismo, não o considera como arte, portanto as campanhas publicitárias que 

buscam atingir esse público com essa estética não são efetivas”, “O graffiti, por ser 

uma arte de rua, está altamente ligado ao público jovem, que tem mais afinidade 

com esse tipo de comunicação visual” e “Os profissionais de publicidade e 

propaganda acreditam que seja importante incluir o graffiti na publicidade, visto que 



essa arte tende a crescer e ser cada vez mais valorizada, e possa impactar um 

grande público de uma maneira diferente e em momentos inusitados”.  

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral desse estudo é desenvolver uma análise teórica e imagética sobre a 

linguagem estética do graffiti, utilizada como conceito por marcas, produtos e/ou 

serviços e nos meios de comunicação de massa. Os objetivos específicos são 

pesquisar e entrevistar a opinião de jovens, adultos e publicitários, sobre a relação 

do graffiti na publicidade e/ou nos meios de comunicação de massa; analisar o uso 

do graffiti pela publicidade e como linguagem estética; analisar o impacto de 

campanhas publicitárias que utilizaram o graffiti e divulgação nos meios de 

comunicação de massa.  

4. METODOLOGIA  

Primeiramente serão realizados levantamentos de dados secundários como 

bibliográficos, iconográficos, através de livros, sites e documentário sobre a história 

do graffiti no Brasil, bem como uma pesquisa realizada pelo Datafolha. Em seguida, 

será realizada uma pesquisa exploratória, qualitativa, em forma de entrevista em 

profundidade com jovens e adultos com mais de 50 anos de idade, para que seja 

possível compreender as ideias e percepções do público em relação ao graffiti 

utilizado na campanha publicitária do Disque-Denúncia, por meio de um roteiro não 

estruturado, baseado em perguntas que buscam saber o sentimento da pessoa em 

relação às peças mostradas, o que foi possível compreender, se a campanha os 

encoraja a denunciar crimes, se houve uma percepção do graffiti nas peças, opinião 

sobre a arte de rua e a pichação, facilidade de entendimento da campanha por ter 

sido feita com o uso do graffiti e a importância de ter sido executada dessa maneira. 

Publicitários também serão entrevistados por meio de um questionário com roteiro 

estruturado baseado em perguntas como a opinião sobre a receptividade do público 

em relação a campanhas que utilizam o graffiti, sobre o uso dessa estética pelas 

marcas e/ou serviços, a importância de uma campanha ser executada nos muros, o 

público atingido, facilidade de compreensão da mensagem e efetividade do uso da 

arte de rua em campanhas publicitárias.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Os primeiros exemplos de graffiti encontrados na história da arte são os desenhos 

feitos nas paredes das cavernas, que segundo Celso Gitahy, foi o vestígio mais 

fascinante deixado pelo homem através dos tempos em sua passagem pelo planeta. 



Atualmente, o estilo do graffiti brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o 

mundo, fazendo parte de exposições em galerias e museus, participando de projetos 

e sendo cada vez mais reconhecido internacionalmente. Segundo os artistas 

OsGemeos, no documentário “Cidade Cinza”, o graffiti e a pichação são uns dos 

únicos movimentos, hoje em dia, que os jovens falam. Ainda no documentário, a 

grafiteira Nina Pandolfo diz que “na rua você tem o poder de falar com todo mundo, 

independente de classe social e vida cultural que a pessoa tem”. Frequentemente 

confundidos, graffitti e pichação, ambos interferem no espaço, são espontâneos, 

gratuitos, efêmeros e buscam quebrar valores além de utilizarem o mesmo suporte e 

material: a cidade e as latas de tinta. Porém vale ressaltar que o graffiti origina-se 

das artes plásticas e prioriza a imagem, já a pichação privilegia a palavra e/ou a 

letra. Diversas marcas e serviços têm feito uso da arte do graffiti em suas 

campanhas publicitárias. Em 2011 foi realizada, pela agência FCB, uma campanha 

do Disque-Denúncia, que utilizou o graffiti em sua comunicação, com intuito de 

encorajar o público a fazer denúncias de crimes no Rio de Janeiro. As peças dessa 

campanha seqüencial que serão analisadas nesse trabalho são as chamadas 

“quebra-cabeça”, “delivery” e “Graham Bell”. 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foi possível observar que a arte do graffiti é bem aceita entre o público jovem e o 

público com mais de 50 anos, porém a forma como foi utilizada na campanha do 

Disque-Denúncia não agradou. Pode ser que esse resultado se mantenha ou mude, 

conforme o trabalho for concluído. 
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