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RESUMO 
 

Não é difícil perceber que a publicidade está se firmando em espaços que vão 

além das mídias tradicionais. O grafitti é uma forma de expressão que ganha cada 

vez mais adeptos, tanto na produção quanto na contemplação. A arte está mais 
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acessível do que nunca. Cultura e arte são coisas que fazem parte do nosso dia a 

dia, basta olhar ao nosso redor e perceber a quantidade de estímulos positivos 

que levam a reflexão.  

 

Este artigo tem como objetivo estabelecer relações entre a publicidade e o grafitti, 

analisando e levando em consideração a linguagem da expressão estética como 

forma de comunicação dos artistas: Estúdio Colletivo, Mulheres Barbadas, Rui 

Amaral, Mário Níveo e Glauco Diógenes que apresentam nas suas produções 

diferenciadas novos olhares para ver a cidade de São Paulo, uma comunhão da 

arte com a publicidade. 
 
Sedução e o “novo” sempre presente 
 

“O espelho d’água não é uma superfície de reflexão, mas 

uma superfície de absorção”. Jean Baudrillard (1992). 

 

Tida como um ato subversivo, o grafitti torna-se expressão da vida diária nos 

grandes centros urbanos desde os anos de 19803. Nascido nos guetos norte-

americanos, o grafitti tem como aliados a música e a dança, na tríade ordenada 

pelo movimento Hip Hop. Hoje, a linguagem do grafitti domina os muros públicos 

nos grandes centros urbanos. Suas imagens veiculam mensagens divertidas, 

coloridas, irônicas e descompromissadas. Não seguem os cânones estéticos 

tradicionais e, muitas vezes, nos colocam reinvindicações políticas e sociais, 

sobretudo, reivindicam o protagonismo sobre os códigos visuais da cidade. 

 

O que essa expressão urbana e, muitas vezes ácida, possui em comum com o 

mundo publicitário? Uma resposta rápida nos levaria para uma palavra: sedução.  

                                                            
3 Grafite ou grafito (do italiano graffiti, plural de graffito) significa em latim “escritas feitas com 
carvão” grafiti vem da palavra “graphein”, que em grego significa escrever, sendo também o nome 
que se dá ao material de carbono. 



 

A insubordinação do grafitti e a persuasão da linguagem publicitária envolvem os 

transeuntes da cidade na contemporaneidade: estão a cada esquina, a cada ponto 

de ônibus, estação de metrô, muro ou fachada de edifício. Sendo os códigos da 

linguagem do grafitti identificados com a vida nas grandes metrópoles, esses 

mesmos valores são caríssimos à publicidade, uma vez que essa necessita eleger 

atributos de aproximação entre produtores, produtos/serviços e consumidores. 

 

A origem panfletária do muro – suporte usado frequentemente no grafitti – é outro 

ponto relevante na aproximação entre esse modo de expressão e as mensagens 

veiculadas pela publicidade atual. O muro extrapola fronteiras entre o particular e 

o privado; está à vista de todos que circulam pela cidade e atinge grande número 

de expectadores. O grande painel ou o chamado outdoor apresenta, geralmente, 

uma linguagem mais conservadora que se destina a outros públicos que 

frequentam o espaço urbano. Já o manifesto do grafitti circunscrito ao muro não 

pede permissão para ser assimilado. Ao contrário, se impõe como um ato de 

insubordinação. As mensagens “rebeldes” se dão sob duas formas: sob o aspecto 

de manifesto ou ainda sob a salvaguarda da denominação street art. Dos dois 

modos tomam a visão e os sentidos do transeunte. 

 

Em Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord nos questiona quanto ao poder das 

imagens frente à sociedade atual, visto que em sua definição, o autor coloca o 

espetáculo “como um conjunto das relações sociais mediadas pelas imagens”. 

Debord nos chama a atenção para a não separação entre essas relações sociais e 

o modo de produção e consumo de mercadorias. A função que une grafitti e 

publicidade nos dias de hoje ilustra adequadamente os argumentos do autor: 

quando se lê no muro imagens e/ou escritos de cunho social, religioso, vive-se o 

espetáculo. Uma forma de pensar, agir e se portar socialmente está sendo 

“vendida” e “comprada” pelos indivíduos receptores daquela mensagem. Esse é 

um movimento bastante sedutor para o homem contemporâneo (ou seja, a 



 

sensação de estar à margem do que seria a normalidade, a transgressão se 

transforma em desejo). 

 

Nesse sentido, recorremos aos argumentos de Massimo Canevacci: 

 

Na decodificação da mensagem existe sempre um lado 

criativo, um critério subjetivo. Ela é interpretada segundo a 

formação particular (...), sua biografia intelectual e política, 

seus gostos e emoções, ou segundo o acaso. (CANEVACCI, 

1993:37). 

 

O grafitti, como intervenção visual, seja através da arte ou da escrita, representa 

um signo em diálogo com o entorno que cerca a inscrição na parede. Quando é 

street art, ou seja, quando temos a intenção estética mais acirrada do que a 

expressão da escrita, essa mensagem torna-se profundamente mais subjetiva e 

cabe ao receptor estabelecer as relações e interagir com aquele conteúdo. Porém, 

torna-se impossível negar os atributos de transgressão, insubordinação e, por 

conseguinte, sedução que o grafite coloca sobre seus receptores.  

 

O discurso publicitário atual tem cada dia mais se utilizado destes atributos. De 

acordo com as ideias de DUCROT (1977), na mensagem publicitária há a 

expressão simultânea de conteúdos explícitos e implícitos, ou ainda, objetivos e 

subjetivos – no grafitti esses conteúdos interagem de forma espetacular. Quando a 

publicidade emprega o grafitti para seus fins, deve-se sempre lembrar que por se 

tratar da venda de uma ideia e da divulgação de objetos e marcas, a mensagem 

publicitária traz em sua estrutura argumentativa, elementos verbais e visuais que 

constroem o discurso como sinônimo de texto e produção de sentidos, resultantes 

da articulação entre elementos linguísticos e ideológicos. O texto e/ou imagem são 

concebidos como materialização do discurso.  



 

Como expressão das ruas, o grafitti se vende como algo jovem e inquietante. 

Desde o movimento contracultural de maio de 1968, em Paris, os muros tornaram-

se suportes para inscrições e desenhos poéticos e políticos. Essa práxis 

disseminou-se pelas grandes metrópoles mundiais, em diferentes estilos (partindo 

do simples rabisco, sigla, tags repetidas que têm o intuído de demarcar território 

até grandes murais – os designados de obra de arte). A linguagem do grafitti pode 

estar associada a distintos movimentos e tribos urbanas, como por exemplo, o hip 

hop, os punks, skinheads, anarquistas e outras facções sociopolíticas. Demonstra, 

ainda, diversos graus de transgressão.  

 

Por essas razões, os produtos e serviços que querem agregar esses valores as 

suas marcas aderem aos múltiplos estilos representados pela imagética desta 

forma de expressão. A ideia que se vende é aquela do “novo sempre presente”, ou 

seja, daquela atitude de contestação diante dos “padrões sociais conservadores”. 

Não é a toa que muitos grafiteiros já estão imersos no mercado das artes, com 

suas obras expostas no circuito internacional de galerias e museus. Suas obras 

atingem razoáveis quantias em valor de compra e venda. Outros emprestam suas 

aptidões para a publicidade em produtos e serviços que querem o diferencial da 

“contemporaneidade”. Afinal, se a intenção é identificar-se com os valores e os 

modos de vida contemporâneos, é preciso perceber que as grandes metrópoles 

(Nova York, Paris, Roma Tóquio e outras cidades) são grafitadas. 

 

Por seu caráter ousado e juvenil, o grafitti é capaz de imprimir esses mesmos 

valores à publicidade quando utilizados em peças gráficas ou até mesmo 

reproduzidos em filmes publicitários ou qualquer outro meio de comunicação. 

Juventude, rebeldia e ousadia são adjetivos caros à sociedade contemporânea. A 

sedução pelo o que é novo e marginal (isto é, está à margem do clássico e dos 

padrões rotineiramente aceitáveis) leva o grafitti a integrar o status de “menina dos 

olhos” do mercado publicitário – uma vez que se transforma em linguagem que irá 



 

disponibilizar produtos e serviços para uma parcela da sociedade que a cada dia 

tem se expandido e aumentado seu poder aquisitivo. 

 
Publicidade e novas linguagens 
 

Os meios tradicionais de comunicação (TV, rádio, jornal e revista) sempre foram 

ferramentas de comunicação de massa. Nesse modelo, grandes anunciantes 

sempre alcançaram seus resultados falando de maneira padronizada. O século 21 

chegou e os tempos da comunicação também mudaram, e vivemos um tempo de 

proliferação de produtos e diversificação da mídia.  

 

Não é difícil perceber que a publicidade está se firmando em espaços que vão 

além das mídias tradicionais. As agências de propaganda investem em ousadia e 

criatividade para atingir seu público-alvo e trazer bons retornos para os 

anunciantes. A mídia externa é utilizada para divulgar campanhas sociais, e outros 

avisos que chegam diretamente ao público. 

 

O uso contínuo e mais intenso dessas mídias poderia, 

inclusive, propiciar uma nova forma de relacionamento entre 

as pessoas. E aí, possíveis problemas. “Mídias sociais são 

fundamentais nessa nova modalidade de comunicação. Isso 

traz perspectivas fascinantes, mas riscos também. A perda 

da privacidade é apenas um deles”, diz Strecker, citando os 

teóricos Pierre Lévy (que vê a possibilidade de uma 

inteligência coletiva proporcionada pelas redes) e Andrew 

Keen (para quem a banalização da informação tem caráter 

autoritário4. 

 
                                                            
4 http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?id=1020853, acesso 6 de dezembro 
de 2013. 



 

As redes sociais permitem que marcas e consumidores convivam diariamente num 

ambiente único, gerando uma série oportunidades e também de riscos. 

Atualmente as agências propõem uma mescla de mídias, unindo inclusive cultura 

e arte.  

 

A arte está mais acessível do que nunca. O grafitti é uma forma de expressão que 

ganha cada vez mais adeptos, tanto na produção quanto na contemplação. 

Cultura e arte são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, basta olhar ao nosso 

redor e perceber a quantidade de estímulos positivos que levam a reflexão. Na 

internet, no metrô, no celular, nas calçadas, nas ruas e agora, até nos prédios e 

casas.  

 
A empresa General Eletric utiliza inovações na comunicação 
 

A General Electric Company, também conhecida por GE, é uma empresa 

multinacional americana de serviços e de tecnologia. A GE está no Brasil desde 

1919, fornece produtos, serviços e soluções inovadoras no país. Atua em vários 

segmentos5: GE Aviation, GE Energy Management, GE Healthcare, Produtos 

licenciados, GE Lighting, GE Oil & Gas, GE Power & Water e GE Transportation. 

 
A Agência AlmapBBDO6 
 

A Almap nasceu em 1954 pelas mãos de Caio de Alcântara Machado, que logo 

deixou a sociedade para fundar uma empresa de eventos, ficando seu irmão José 

de Alcântara Machado à frente da operação. Mas, foi somente com a chegada de 

Alex Periscinoto à agência, em 1960, que a Almap entraria para a história. Ao 

conhecer em Nova York a sede da DDB e ser impactado com seu modelo de 

                                                            
5 http://www.ge.com/br/nossa-empresa/historia/1935_1945, acesso 6 de dezembro de 2013. 
6 http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/06/03/Serpa-e-Madeira-20-
anos-de-Almap.html#ixzz2nNlOPzGv, acesso 6 de dezembro de 2013. 



 

operação, Alex trouxe para o Brasil algo que revolucionou e ditou regras na 

criação até hoje. Ele introduziu no sistema de trabalho a dupla de criação.  

 

Os 20 anos da gestão Serpa e Madeira à frente da Almap marcam uma decisão 

importante da dupla e do sócio internacional, a BBDO, e aponta para o futuro. A 

agência de publicidade brasileira, é uma das mais premiadas do mundo com 149 

Leões no Festival de Cannes, de 1994 a 2013. 

 

Grafitti na cidade de São Paulo fazem parte de campanha da GE 
 

Arte viva, arte em cores, arte para todo mundo ver. O grafitti já é uma modalidade 

de arte bem conhecida pelos paulistas. Em 2012, a agência de publicidade 

AlmapBBDO com patrocínio da GE formularam o projeto “Galeria GE”, convidando 

diversos artistas para criarem imagens inspiradas em produtos e serviços. 

 

O projeto é uma nova forma de fazer propaganda, na qual a mensagem se une à 

arte e transforma a cidade para tornar melhor a vida de seus habitantes. Com o 

projeto, concebido pela AlmapBBDO a partir do conceito da comunicação da 

marca no Brasil – “GE. Se dá para imaginar, dá para fazer”, o objetivo da empresa 

é engajar os moradores da maior cidade da América do Sul neste processo de 

transformação e oferecer a eles trabalhos artísticos que tornem a paisagem 

urbana mais alegre e divertida. Um pequeno logotipo GE foi adicionado e uma 

campanha de mídia social desencadeada. 

 

Por isso, foram escolhidos locais onde há tráfego intenso de pedestres, mas 

visibilidade também por quem passa de carro ou de transporte público. Os painéis 

iniciais ficaram na rua da Consolação e na avenida Paulista, nos bairros da 

Consolação e Cerqueira César, e na rua Amauri, no Itaim. Cada um em seu estilo, 



 

os artistas criaram obras relacionadas às áreas nas quais a GE trabalha no Brasil: 

Transporte, Energia e Saúde. 

 

O projeto “Galeria GE”, conforme informações da assessoria da empresa. As 

obras foram realizadas pelos grafiteiros Rui Amaral, pela dupla Mulheres 

Barbadas e pelo Estúdio Colletivo. 

 

Após cinco anos depois da implantação da Lei Cidade Limpa a prefeitura passou a 

liberar espaços para a criação dos painéis, neste projeto, abaixo dos painéis há 

uma identificação que cita a GE como patrocinadora das obras, o que está de 

acordo com a lei, e essa é a única forma de identificação que será feita nas obras, 

uma "propaganda inovadora", segundo a empresa.   

 

Para Marcos Leal, diretor de Marketing da GE América Latina: 

 

“A GE está no Brasil há 92 anos e, hoje, desenvolvemos 

soluções em setores fundamentais de infraestrutura para o 

desenvolvimento do País, como energia, transportes, 

iluminação, saúde e aviação. Nós estamos cada vez mais 

presentes na vida dos brasileiros. Com o “Galeria GE”, 

buscamos levar a arte para os espaços públicos que fazem 

parte da rotina do paulistano e ajudar a deixar a cidade mais 

bonita e colorida”. 

 

De acordo com informações da assessoria de imprensa da prefeitura de São 

Paulo, não há qualquer irregularidade nos painéis uma vez que eles não fazem 

alusão à marca da empresa e são consideradas expressões artísticas. 

 

 



 

 

 
Figura 1- Galeria GE – Estúdio Colletivo, Mulheres Barbadas, Rui Amaral, imagem do 

perfil no facebook. 

Fonte- http://lounge.obviousmag.org/blackout/2013/08/arte-para-todo-mundo-ver.html, 

acesso 6 de dezembro de 2013. 

 
Estúdio Colletivo7 

 

Fundado em 2003 pelos sócios Marcelo Roncatti, Fábio 

Couto, Vanessa Queiroz e David Bergamasco, o Colletivo é 

um estúdio multidisciplinar que atua nos mais diversos 

segmentos do design. Para o Colletivo, a arte não tem que 

ser só inspiração. Não basta ter o que expressar, é preciso 

saber quais ferramentas, técnicas e meios melhor servem a 

cada mensagem e ter o conhecimento teórico para 

fundamentar cada decisão.O design não tem que ser só. 

Pode ser inspiração e teoria. Cérebro e emoção. Comercial e 

                                                            
7 https://apps.facebook.com/325954857498429/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts, acesso 6 de 
dezembro de 2013. 
 



 

experimental. Imagem, texto e movimento. Desenho, 

fotografia, animação, moda, internet e tudo mais que couber 

na arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2- Galeria GE – Estúdio Colletivo, com o tema: Transporte, 

localizado na rua Amauri 2881. 

Fonte- http://colunistas.ig.com.br/consumoepropaganda/category/midia-exterior/,  

acesso 6 de dezembro de 2013. 

 

 

A peça apresentada pelo Estudio Colletivo tem como tema o "Transporte”'. Esta 

pintura remete a estética de um grande painel no qual adotam-se as 

características da "pintura mural'' tão comum nos anos 50 e 60, em plena 

ascensão do consumo nos países em vias da industrialização. Esse trabalho 

mostra o interesse dos artistas em apresentar uma cidade envolta em um grande 

trilho suspenso no ar que abarcam uma paisagem idílica de girassóis, nuvens e 

vacas pastando ao lado de hélices e arranha-céus. Tudo é concebido num ideal 

de lugar aprazível, uma paisagem imaginária que traz o campo pra a cidade, como 

num conto de fadas de excessivo colorido. É a combinação do espaço cênico com 

formas figurativas de uso expressivo tão comum na linguagem do graffiti. 

 
 
 



 

 
A dupla Mulheres Barbadas8  

 

Por trás do irreverente nome artístico adotado pela dupla, 

estão Henrique Lima e Julio Zukerman. Henrique, conhecido 

como Gringo, nasceu em Belo Horizonte (MG). Após mudar 

para São Paulo, conheceu Julio Zuckerman e, pouco tempo 

depois, criaram os Mulheres Barbadas. As principais fontes de 

inspiração de Henrique são o disco Dopethrone, da banda 

Electric Wizard e o game Noby Noby Boy. Julio Zukerman 

nasceu em São Carlos, interior de São Paulo. O filme Pink 

Flamingos, de John Waters, e o estilista Alexander McQueen 

são apontados como fontes de inspiração para o artista. 

                                                            
8 https://apps.facebook.com/325954857498429/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts, acesso 6 de 
dezembro de 2013. 
 



 

 
Figura 3- Galeria GE – Mulheres Barbadas, com o tema: Energia, na rua da Consolação 

na altura do número 2.000. 

Fonte: http://colunistas.ig.com.br/consumoepropaganda/category/midia-exterior/, 

 acesso 6 de dezembro de 2013. 

 

 

O tema energia é a proposta da obra de Mulheres Barbadas. Nessa obra há 

presença da monocromia é o grande destaque para o discurso do artista. O 

emaranhado de figuras como tubarões, hélices, coelhos, gatos, elefantes alados 

remetem a um grande cartum. É uma grande página de um historia em quadrinhos 

feita em branco e preto. Nessa tela exposta ao ar livre, na parede de um prédio da 

avenida paulista, centro financeiro do país, um grande sistema de signos povoam 

o imaginário dos habitantes da cidade de São Paulo. É um desfile de caricaturas 



 

feitas em grandes proporções sobrepostos uns aos outros, objetos do cotidiano 

que são minimamente pensados e tratados na esmerada técnica do graffiti. 

 
Rui Amaral9  
 

O paulista Rui Amaral é mais do que um artista plástico 

multimídia, é um ativista cultural. Formado pela FAAP em 

artes plásticas, Rui Amaral é um dos pioneiros do movimento 

do grafite brasileiro, sendo, inclusive, responsável por um 

dos maiores murais na cidade de São Paulo. Fez parte de 

uma época denominada geração 80, considerada um dos 

maiores expoentes do grafitti brasileiro, que começava a 

invadir Bienais, museus importantes e galerias. Formou um 

dos grupos que mais agitou o circuito artístico paulista, o 

Tupynãodá, cujos integrantes foram os primeiros a grafitar à 

luz do dia. Já expôs na Pinacoteca do Estado, MAC, MIS, 

Funarte, MAP, Paço das Artes. Participou da Trama do 

Gosto e de três mostras paralelas na Bienal Internacional de 

São Paulo. Possui trabalho no acervo do MASP e na 

Pinacoteca do Estado. 

 

O graffiti de Rui Amaral dá destaque para o tema saúde no qual é representado 

por um grande homem de lata em primeiro plano. Uma referência ao personagem 

do clássico do Mágico de Oz, um andróide urbano e melancólico com seu singelo 

coração que anuncia um novo tempo. Tempo em que naves espaciais visitam a 

terra e propaga uma nova era. O real e a fantasia se confundem por meio de 

imagens oníricas e televisivas bem ao gosto da estética da Pop Art, movimento 

                                                            
9 https://apps.facebook.com/325954857498429/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts, acesso 6 de 
dezembro de 2013. 
 



 

artístico iniciado por Andy Warhol. A peça tem uma narrativa que é contada por 

personagens coloridos e repetidos como um conto de fadas. Cães, gatos e ETs 

desfilam em séries, como uma grande linha de produção suspensa, de forma 

irregular, dando a ideia de movimentos circulares combinando arte e publicidade. 

 

Astronautas, globos terrestres e elefantes voadores pintados em prédios de cerca 

de 30 metros de altura chamam a atenção de quem passa nos bairros Paraíso, 

Consolação e Jardins, na cidade de São Paulo.  

 

O nome desta obra é 'O entusiasmo de Anunnaki'. Aqui, o artista mostra que a paz 

e a tranquilidade estão dentro de cada um e, ao buscar esta paz, a pessoa 

conseguirá vencer os desgostos do dia a dia. 

 

No mural de Rui Amaral, o Anunnaki aparece como um grande astronauta em 

preto e branco, segundo o artista, Anunnaki é o conjunto das grandes divindades 

do Universo nas culturas suméria, acádia e babilônica.  

 

"Escolhi o astronauta para que se pense no tamanho do ser 

humano no Espaço. Ele lá em cima é nada. É uma poeira 

cósmica. E o Annunaki seria a grandeza do Universo que nos 

mostraria a pequenez humana e nos ensinaria o caminho da 

humildade”. 

 

A grande vantagem de criar uma obra assim, de quase 30 metros de altura, no 

meio da rua é, segundo o artista, a capacidade de impactar as pessoas que 

passam.  

"No meio de tanto cinza, esses desenhos coloridos chamam 

a atenção e fazem a pessoa refletir sobre a vida na cidade, 



 

sobre a correria e sobre o estresse que tomam conta de 

tudo”. 

 

 
Figura 4- Galeria GE – Rui Amaral, com o tema: Saúde, a obra localizada na avenida 

Paulista fica no número 568. 

Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/07/artista-espalha-desenhos-gigantes-

em-predios-de-sao-paulo.html, acesso 6 de dezembro de 2013. 

 

Segunda etapa da Galeria GE  
 

Contou com a participação do público. Por meio de votação na fanpage da marca 

(www.facebook.com/gedobrasil), foram escolhidos, dentre quatro artistas – 

Morandini, Glauco Diógenes, Reynaldo Berto e Mário Níveo. 

 

Os grandes vencedores da segunda fase do projeto Galeria GE foram Mario Níveo 

e Glauco Diógenes. Eles aceitaram o desafio da GE, criaram obras com os temas 

Água e Aviação e venceram com 739 e 601 votos, respectivamente. 

 



 

Mario Niveo10  
 

Mário Níveo nasceu em Belo Horizonte, em 1972. Dono de 

um vasto repertório de histórias, chegou a trabalhar em 

oficinas de restauração de carros, num apiário e como 

vendedor de vinho.Apesar de vivenciar situações tão 

ecléticas, uma paixão acompanhou Mário Níveo em todas as 

suas experiências: a arte. Segundo Mário Níveo, desenhar a 

vida, a vida toda, fez dele um tradutor. Andar pela cidade de 

São Paulo é, para Mário Níveo, uma fonte para o surgimento 

de novas ideias para seus trabalhos. 

 

“Acima de tudo, sou um tradutor. Traduzo as minhas experiências e as coisas que 

eu vejo em imagens”. Com essa frase, Mario Níveo define o que inspirou sua obra 

de arte sobre o tema água que compõe o projeto “Galeria GE”. 

 

“Meu sentimento é de agradecimento à GE pela 

oportunidade e aos meus amigos que votaram em mim. 

Procurei compor um desenho que representasse um futuro 

melhor para a água do planeta”. 

 

Mario Niveo trabalha com o tema água, um bem natural que segundo pesquisas 

científicas nos futuros próximos tende a torna-se escasso. Diante da premissa o 

artista propõe que a água seja utilizada de uma forma mais consciente, 

responsável e cidadã. As cenas expostas do painel possuem um colorido 

excessivo e são distribuídas didaticamente, ordenadas e organizadas de modo a 

chamar atenção para a gradação tonal do verde. É na textura que essa obra 

atesta a qualidade do grafitti seja pelas partes lisas que são delicadamente 
                                                            
10 https://apps.facebook.com/325954857498429/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts, acesso 6 de 
dezembro de 2013. 



 

pintadas dando contornos a figura exposta quase numa estética naife seja num 

cenario projetado que utiliza da perspectiva que combina textura e cor. 

 

 

 
Fonte 5- Galeria GE - Mario Niveo - Tema: Água, localizada na rua da Consolação, na 

altura do número 2.608 

Fonte: http://brazil.geblogs.com/agua-que-virou-arte/,acesso 6 de dezembro de 2013 

 

Glauco Diógenes11 
 

Formado em Desenho Industrial, Glauco é diretor de arte, 

designer e ilustrador. Começou sua carreira no design em 

2000, aos 21 anos. Artista multidisciplinar, Glauco incentiva a 

diversidade como filosofia de trabalho. Em mais de 10 anos, 

fez trabalhos para clientes de diversos lugares do mundo, 

seja em moda, arte, animação, editorial, web ou ilustração. 

                                                            
11 https://apps.facebook.com/325954857498429/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts, acesso 6 de 
dezembro de 2013. 
 



 

O artista Glauco Diógenes, que criou uma obra sobre o tema aviação, se inspirou 

nas turbinas da GE para compor o trabalho vencedor. 

 

“Estou muito feliz em ver meu trabalho ter um 

reconhecimento nesta dimensão. Tenho grande respeito pelo 

Morandini, que foi o artista que concorreu comigo. É um 

orgulho ser um dos vencedores da Galeria GE, uma grande 

iniciativa da GE”. 
 
 

 
Fonte 6- Galeria GE - Glauco Diógenes - Tema: Aviação, na Avenida Santo Amaro, 220. 

Fonte: http://designinforma.blogspot.com.br/2012_07_30_archive.html, acesso 6 de 

dezembro de 2013. 



 

As ciências e a tecnologia atualmente vem assinalando novos horizontes a serem 

descobertos e sob este olhar Glauco Diógenes apresenta o tema aviação. O 

espaço cósmico é dividido entre delicadas borboletas, foguetes e aviões seguindo 

a velocidade da luz representada por poéticos girassóis. Há presença da estética 

da op art, que priorizou a arte cinética, arte do movimento refletido por focos de luz 

projetados na parede de um prédio. São formas que se movimentam que 

obedecem a um ritmo sincronizado de cores e partículas que se deslocam em 

vários pontos, sentidos e direção. O artista recupera a ideia da paisagem aliando 

ciência e arte, sensações de movimentos, gradação cromática de círculos que 

interagem em si formando um grande painel publicitário. 

 
Mídias sociais e realidade aumentada 

 

A partir de setembro de 2012, a GE ofereceu mais uma possibilidade para quem 

frequentasse sua fanpage: uma animação interativa em realidade aumentada12 do 

painel instalado na rua Amauri, que foi sobre transporte ferroviário. Bastava baixar 

o aplicativo disponível na página e direcionar o iPhone ou iPad para que a arte se 

transformasse em uma brincadeira. Depois, bastava posicionar seu iPhone ou 

iPad para as imagens e vê-las ganharem vida. A ideia é que elas viessem em 

direção às pessoas. 

 

                                                            
12 Proporciona ao usuário uma interação segura, sem necessidade de treinamento, trazendo para o 
seu ambiente real objetos virtuais, aumentando a visão que ele tem do produto no mundo real. Isto 
é obtido, através de técnicas de visão computacional e de computação gráfica/realidade virtual, 
resultando na sobreposição de objetos virtuais com o mundo real podendo ser exibida em 
monitores ou smartfones. Permite que objetos virtuais possam ser introduzidos em ambientes 
reais, a Realidade Aumentada proporciona também, ao usuário, o manuseio desses objetos com 
as próprias mãos, possibilitando uma interação atrativa e motivadora com o ambiente. A Realidade 
Aumentada não tem limite de aplicações, principalmente na área comercial, onde leva o cliente a 
uma nova forma de interação, a fim de agregar mais informação, realçar características 
importantes e aumentar a percepção do real. Fonte: http://syncmobile.com.br/realidade-
aumentada/, acesso 3 de fevereiro de 2014. 
 



 

Quem curtiu a fan page da GE e entrou na aba da Galeria deu um mergulho no 

projeto, as primeiras pinceladas nas paredes dos prédios foram dadas em julho de 

2012 e o público pode acompanhar trechos do trabalho pelas páginas sociais dos 

próprios artistas. Pela fan page, foi possível também ver a localização dos painéis 

num mapa interativo de São Paulo e conhecer um pouco mais sobre o trabalho de 

cada um dos artistas que participavam da Galeria. 

 

Além de votar nas outras propostas, foram possíveis inclusive assistir ao making 

of da pintura dos primeiros painéis, acompanhar a produção das empenas da 

segunda etapa pelo live streaming, compartilhar as imagens do projeto com os 

amigos do Facebook e também receber dicas dos próprios grafiteiros de 

programas culturais, próximos às obras de arte. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7- Demonstração do aplicativo desenvolvido para esta 

campanha para a GE. 

Fonte: http://blogdalu.magazineluiza.com.br/grafite-em-realidade-

aumentada/17967/2013/01/, acesso 6 de dezembro de 2013. 

 
 
 



 

Considerações Finais 
 

No campo comunicacional, o espaço urbano pode, então receber inúmeras 

intervenções rápidas sem qualquer necessidade de permanência do registro. Essa 

constante troca de mensagens, mensageiros e receptores constitui o movimento 

acelerado das grandes metrópoles e está presente no cotidiano destes habitantes. 

 

Face à sua efemeridade (isto porque, pode ser apagado e refeito diversas vezes), 

o grafitti responde diretamente ao ato de permanente construção e reconstrução 

da cidade. São os seus agentes-habitantes que transformam a cidade e imprimem 

em seus espaços as marcas de conflitos e dos apaziguamentos.  
 

Dessa forma, as mensagens veiculadas sob a linguagem do grafitti correspondem 

a essa ágil medida de tempo das grandes cidades. O que nos remete também à 

agilidade do mercado que sempre nos impõe a necessidade do “novo” em tempo 

imediato. 
 

Se pensarmos com frieza, o comportamento de integração entre grafitti e 

publicidade, no fundo, o que se faz é “vender” comportamento de indignação e de 

questionamento perante o constituído de maneira muito acelerada. Aqui, devemos 

retomar nossa citação de Jean Baudrillard, o muro se torna nosso espelho d’água 

que não reflete, mas absorve modos de viver a cidade. 
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