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RESUMO: O presente artigo apresenta uma pesquisa no campo da linguagem da nova 
geração de Graffiti de rua provindos da tradição nova-iorquina e inspirados no movimento 
cultural hip-hop. Aborda questões de sua estética, poética e ética. Sua utopia em relação 
aos sistemas a ele relacionados, seus conflitos de um lado com a lei e de outro com o 
mercado de arte - que determinam diferentes perfis de produção. A pesquisa acadêmica e 
suas ponderações acerca do grafiteiro/artista/pesquisador em Arte, sendo o próprio autor 
grafiteiro de longa trajetória, artista e pesquisador stricto sensu. São observadas e 
analisadas determinadas produções realizadas, assim como contexto histórico e cenário 
atual, desta forma são levantados questionamentos em correlação a Canclini (1997) e o ser 
culto contemporâneo na tríade híbrida grafiteiro/artista/pesquisador.  
 
Palavras-Chave: Graffiti .Utopia inconsciente.Ser culto híbrido. 
 
 
ABSTRACT: This article presents research in the field of language of the new generation of 
Graffiti stemmed from New York tradition and inspired by the hip-hop cultural movement. 
Addresses issues of its aesthetics, poetics and ethics. His utopia on schemes related to it, 
his conflict with the law one side and the other with the art market - which determine different 
production profiles. Their academic research and considerations about the graffiti 
writer/artist/researcher in art, being the own author graffiti writer long career, artist, and 
stricto sensu researcher. Are observed and analyzed undertaken certain productions, as well 
as historical context and current scenario, this way questions are raised on the correlation 
Canclini (1997) and the contemporary human wise in the hybrid triad graffiti 
writer/artist/researcher. 
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Breve histórico e Estética1 

Para compreender a emergência do Graffiti em São Paulo, remetemo-nos à Nova 

Iorque no início dos anos 1970, cidade e período considerados por diversos autores 

(BAUDRILLARD, 1979; CHASTANET, 2007) como berço dessa expressão plástica. 

Atentamos aos próprios atuais grafiteiros, que enxergam Nova Iorque como 

referência inescapável (FRANCO, 2009, p. 33). O Graffiti, como estilo estético 

pesquisado e observado atualmente nos grandes centros urbanos, iniciou-se quando 

jovens do bairro do Bronx, em Nova Iorque, utilizavam o graffito2 com a técnica da 

tinta spray, para demarcar o espaço visual público, em especial os vagões dos trens 
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do metrô, alvo este preferido pelos então “escritores do Graffiti”, que inscreviam 

inicialmente seus nomes, tags – estética esta mais próxima do que hoje se conhece 

no Brasil como pichação. Muitas vezes, junto a suas tags se via a inscrição que 

identificava-os a uma gang ou crew, caracterizando assim uma cultura espontânea 

de ocupação do espaço urbano nascida na periferia.  

 

figura 1. Trens grafitados Nova Iorque anos 1970 

Nos Estados Unidos, vivia-se um momento de contestação juvenil, apresentado pela 

chamada “beat generation”, desenvolvendo-se assim uma estética e ideais de 

contracultura: esses jovens se afastavam dos conceitos ditados pelas tradicionais 

academias de pintura e comportamento social. Tal postura gerou um 

redirecionamento do olhar para este tipo de manifestação.  

A rua, enquanto espaço libertário, como aponta Bakhtin (2003), transformou-se no 

palco onde os registros de arte começaram a se confundir com as pichações, 

outdoors, letreiros. Com o tempo, os grafiteiros passaram a assinar os trabalhos, 

seguindo o modelo da pintura tradicional. 

Na verdade, o Graffiti da estética da cultura de periferia de Nova Iorque apropriou-se 

da ferramenta – o spray – de um momento histórico e político vivenciado na França 

nos anos de 1960, porém agregando maior valor estético e aprimorando a técnica no 

uso dessa ferramenta. Isso se deu porque, conforme Gitahy: 



 
 

1254 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Durante a revolta dos estudantes iniciada em maio de 1968, em Paris, 
vimos como o spray viabilizou que as mesmas reivindicações que eram 
gritadas nas ruas, fossem rapidamente registradas nos muros da cidade. 
(1999, p.21) 

Entretanto, o impulso renovador de maio de 68 foi rapidamente absorvido e diluído. 

Sob a crítica dos anos 90, maio de 68 não conseguiu nada mais do que exportar um 

modelo a ser seguido. (LARA 1996, p.49) 

Em relação direta com maio de 1968, tínhamos o desejo de ocupar as ruas, resgatar 

a cidade, assim como visto no movimento dadaísta, e a Flanerie – esta, porém, com 

maior intenção política do que necessariamente e inicialmente artística 

fundamentada e influenciada pelos situacionistas e seu cunho político que utilizavam 

a Deriva como resgate ao nomadismo e em alternativa a arte dos museus. 

(SAMPAIO, 2005) 

 

Figura 2. Maio de 1968, Paris França 

A qualidade das pichações nova-iorquinas era tão surpreendente que o seu valor 

estético passou a ser notado por apreciadores de arte e a provocar artigos elogiosos 

em diversas revistas de Arte como, por exemplo, na revista francesa L’ART VIVANT, 

de 1973, na qual Helène de Nicolay se arriscava a afirmar: “se você for a NY, evite 

os museus. Eles não têm mais nada a mostrar. Ao contrário, a arte está descendo 

nas ruas, e mesmo mais abaixo nos metrôs.” (FONSECA, 1989, p.30)   
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figura 3. Graffiti Nova York anos 1970, “Dondi” 

Por volta dos anos de 1980, diferentes artistas consagrados pela história da Arte 

também já se dedicavam às intervenções visuais em espaços públicos urbanos 

incluindo também a cidade de Nova Iorque nos Estados Unidos, porém sem agregar 

o valor técnico da pintura com spray, como no caso de Keith Haring (1958-1990) que 

utilizava, na maioria das vezes, a técnica do giz. De acordo com Kolossa (2005, 

p.15), a campanha “Clones Go Home” foi uma das poucas em que Haring utilizou 

tinta em spray. A propósito, a forma com que Haring ocupa a cidade de Nova Iorque 

está mais ligada à transgressão e inversão de valores como mecanismo de contra-

ataque à mídia oficial institucionalizada, do que ligada a um movimento cultural 

provindo das periferias com estética e ética própria do fazer como o Graffiti hip hop 

com seus estilos tipográficos próprios e seus desenhos figurativos.  
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figura 4. Keith Haring em ação nos Metrôs de Nova Iorque. 

Assim como Haring, outro artista que tipicamente ganha os espaços institucionais de 

Arte nos Estados Unidos é Jean Michel Basquiat, que intervinha no espaço visual 

urbano de modo a comunicar-se diretamente com o público através de suas frases 

de teor satírico e paródico, como é o exemplo de seu projeto “Samo” (Same Old 

Shit) que valorizaria somente formas diretas inscritas com caligrafia visualmente 

identificável pelos observadores comuns, dispensando bagagem histórica 

necessária para compreender a visualidade do estilo tipográfico, como no caso da 

grafia utilizada pelos grafiteiros da tradição nova-iorquina.  
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figura 5. Jean Michel Basquiat, em ação nas ruas de Nova Iorque. 

O Brasil assimilou o Graffiti e o reinventou de um modo particular, diz Jon Reiss, 

diretor do filme “Bomb It”, documentário sobre a explosão do Graffiti no mundo. 

Quando se observa uma pichação que foi realizada com tempo, é realmente bonita: 

letras lindas. Porém, muitos dos pichadores dos anos de 1970, algumas décadas 

depois, ocupam posições ou cargos de importância no governo. Então eles 

entendem de onde vem a pichação: é parte do pensamento político. (BEDOIAN; 

MENEZES, 2008, p.43).  

 

figura 6.Foto de agenda de “pixo” 

Atualmente, encontramos um diferencial estético nos trabalhos apresentados pelos 

artistas brasileiros contemporâneos provindos da estética do Graffiti, que misturam 

diferentes influências que partem dos mais diversificados movimentos e estilos 

artísticos. O presente artigo se aterá ao valor técnico e cultural do Graffiti que utiliza 

a estética ligada à tradição nova-iorquina e ao movimento cultural hip hop e, em 

destaque, nesta nova geração provinda desses movimentos e artistas.  

No Brasil, essa relação do Graffiti difundiu-se em finais dos anos 1980, influenciando 

toda uma nova geração de artistas intervencionistas da década de 1990. Apesar de 
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hoje em dia não existir propriamente uma relação tão direta com a tradição nova-

iorquina, estes artistas têm em sua estética as influências dessa linguagem: 

 

Nos anos 90, o hip hop soube aproveitar o grafite para colocar de 
forma colorida suas reivindicações, utilizando-o como elemento de 
identidade e meio para a internacionalização de suas questões, 
especialmente as raciais e as ligadas ao consumo exagerado de 
drogas pesadas. (LARA, 1996, p.55) 

Por fim, com a emergente produção artística contemporânea da primeira década do 

século XXI, podemos observar no cenário mercadológico da arte que essa estética 

passa por um processo de relevante valorização e mesmo de super valorização, 

chegando muitas vezes a superar, em valor, obras de artistas consagrados nas artes 

plásticas tradicionais. 

Manutenção da Estética ou a Morte do Graffiti – o artista x o grafiteiro 

Ser artista e continuar fazendo Graffiti mesmo tendo acessado individualmente os 

espaços expositivos, muitas vezes, parece contradizer a própria ideologia e 

motivação inicial, ao intervir nos espaços públicos como grafiteiro.  

A ação demonstra o desejo de ser visto, de ser valorizado e a necessidade de 

pertencimento à cidade. Diferentemente do Graffiti de cunho político ou de fazer 

poético, o Graffiti dentro do estilo nova-iorquino em sua força política e estética grita 

à sociedade a necessidade de valorização de quem o faz, como em uma campanha 

auto-publicitária e promotora do próprio indivíduo, sem maiores preocupações 

ideológicas coletivas; porém, dentro do seu coletivo de grafiteiros, uma tradição 

inventada os norteia eticamente.  

 Dada a grande ascensão dentro dos diversos campos midiáticos por alguns artistas 

derivados desta estética, sendo os artistas brasileiros responsáveis por uma notável 

parcela desta ascensão, uma pós-geração que se embrenha no fazer do Graffiti se 

afeta pelas novas possibilidades geradas a tais interventores.  

Os jovens praticantes não mais reivindicam um espaço para sua condição de flâneur 

na cidade; contrariamente, querem espaço na mídia, nas galerias, reconhecimento 
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econômico, reconhecimento como artistas; agem cada vez mais como pequenas 

agências de publicidade com o foco na divulgação da marca e o retorno financeiro, 

muitas vezes reproduzindo na galeria uma imagem previamente realizada nas ruas, 

desconsiderando um aspecto importante do Graffiti que é sua inserção e significação 

na própria rua. 

Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o 
aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que 
ela se encontra. BENJAMIN (1985, p.167) 

A partir dessa observação de Benjamin, perguntamos: 

A própria ideologia de simples ocupação da cidade se perde no acesso paradoxal 

dos que reivindicavam este espaço, trocado pelo dinheiro e glamour conseguido 

pelas feiras de arte, galerias e museus? 

Ou talvez o meio Graffiti tenha sido inicialmente empregado pelo desejo de que a 

ocupação da cidade servisse como mote para a criação e desenvolvimento de novos 

artistas?  

Entre interventores urbanos de formação universitária se vê o estudo na 

performance, na land art, na arte política ou na própria intervenção. A Flanerie dos 

dadaístas talvez tenha atingido seu ápice nas mãos dos escritores do Graffiti. 

O simples caminhar da elaboração da prática de ocupação da cidade das últimas 

décadas, como uma vertente da arte contemporânea em nomenclatura, torna a 

prática do Graffiti mais próxima ao simples ato de ocupar a cidade como em sua 

origem dadá.  

A necessidade de ocupar a cidade continua e continuará existindo. 

Nós, grafiteiros escritores, estamos comumente em busca de aventura e 

reconhecimento da ação devido ao resultado observado na proporção da ousadia do 

espaço visual urbano ocupado ou pela quantidade de intervenções já realizadas. No 

contexto do coletivo de artistas interventores do Graffiti atual, a força de nossos 

trabalhos encontra-se originariamente em ações ilegais de ocupação do espaço 

visual público. Desta forma, as expedições seguem em busca de espaços possíveis 
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ao acolhimento de tais intervenções cuja transformação operada é real, direta e 

física sobre uma possível paisagem urbana, numa contestação do olhar 

estabelecido – entretanto, muitas vezes, essas ações partem de uma utopia 

inconsciente do grafiteiro, ao se jogar ao acaso das situações a serem vivenciadas, 

ao se engendrar no universo da intervenção urbana ilegal.    

Petrarca reflete sobre o momento e as coincidências:  

Mas por quantas penas devemos passar para ter aos nossos pés não um 
lugar mais alto, mas as paixões que brotam dos instintos terrenos! (1336, 
p.07) 

Inicialmente, os questionamentos explicitados nas intervenções ilegais referiam-se à 

ocupação do espaço público "em si", o desejo de ver-se representado por uma 

pintura realizada com tinta de parede e, às vezes, com spray. Com o cunho de grito 

juvenil, tratava-se de uma ação interventiva, ilegal, não-autorizada, desafiadora das 

normas estabelecidas pela sociedade.  

Questionamentos: Estaríamos nós, ao intervir no espaço visual urbano, gerando 

possíveis paisagens urbanas ou somente compondo de forma a unificar elementos 

para a formação de uma paisagem, ao invés de intervindo, uma vez que o Graffiti 

assim como na ação descrita já está legitimado e assim não seria ilegal se julgado 

com Graffiti? Seriam a segurança pública e as ações de limpeza da cidade, nesse 

momento histórico, as maiores intervenções no espaço público do que propriamente 

as intervenções com o Graffiti? Poderíamos ainda pensar na morte do Graffiti assim 

como a pintura nos idos da arte conceitual? 

Divididos entre dois mundos, poderíamos afirmar que a nossa posição é de 
guerreiros entre dois mundos, um que ignoramos e outro que ainda não 
existe. (Home, 2005, p.67)  

A separação utópica e o engajamento contido na ação do grafiteiro acabam por 

deflagrar questionamentos possíveis sobre a relação do artista provindo do Graffiti 

com a pesquisa acadêmica stricto sensu em Arte. 

Tríade (Ota, Otavio Fabro, Otavio Fabro Boemer) 

O trabalho em uma boa prosa tem três degraus:  
um musical, em que ela é composta,  
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um arquitetônico, em que ela é construída,  
e, enfim, um têxtil, em que ela é tecida.  

(BENJAMIN 2011, p.24)  

O próprio autor desta pesquisa é um artista originário do Graffiti de rua desde os 15 

anos de idade, quando inicia seus trabalhos na tradição nova-iorquina e sua estética 

elaborada dentro do movimento hip hop. De forma a intervir visualmente no espaço 

público, o jovem autor, semi-consciente de uma ideologia mais complexa, 

apropriava-se dos suportes à disposição pela cidade, dentro de um determinado 

grupo, de um contexto social e linguagem própria.       

Tais intervenções, por diversas vezes, levara o autor a sofrer as conseqüências de 

seus atos, porém não judicialmente até o fato ocorrido em 2011. Naquela época, fins 

dos anos 1990, o Graffiti era uma ação tão marginal, que a forma de coibir ou até 

mesmo punir seus realizadores, era expressada pela lei e representada através da 

polícia e seu sistema executor, que antagonicamente os julgava durante o flagrante 

do ato em si, quando então a pena era dada (e ironicamente, tendo em vista a 

demora em nosso poder judiciário) era aplicada quase instantaneamente através de 

agressões físicas e verbais. Paradoxalmente liberados durante o flagrante de suas 

ações, a possibilidade de continuar a intervenção naquele momento estaria dada, 

bastando apenas a coragem de enfrentar novamente outra possível repreensão dos 

mesmos policiais que já os havia flagrado anteriormente. 

Esta relação com o espaço e sua relevância, descrita no fazer Graffiti, ainda que 

inicialmente inconsciente na mente do grafiteiro, torna-se, para este grafiteiro-artista-

pesquisador, cada vez mais presente e profundamente relevante e não mais 

possível de ser ignorada, dado o desenvolvimento e aprofundamento desta pesquisa 

que será desenvolvida durante o processo de doutoramento. Ora grafiteiro, ora 

artista, ora pesquisador. Um ser tríplice ou tripartido ou triádico, como dito 

anteriormente.  

As culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis e portanto 
desaparece a possibilidade de ser culto conhecendo o repertório das 
“grandes obras”, ou ser popular porque se domina o sentido dos 
objetos e mensagens produzidos por uma comunidade mais ou 
menos fechada (uma etnia, um bairro, uma classe).” (CANCLINI 
1997, p.291) 
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O ser que transita nessa espécie de tríade, desde o Graffiti na rua, passando pelo 

mercado de arte, Galerias/Museus/Exposições e, por fim, refletindo a respeito, junto 

à Universidade, como pesquisador: Seria o ser culto de hoje, conforme Canclini? 

Desse desejo individual e espontâneo, no início, até uma ação posterior mais 

consciente, cumpriu-se a proposta de explorar esse trânsito do grafiteiro-artista-

pesquisador em diferentes núcleos e pesquisar o tema a partir de múltiplos pontos-

de-vista, reconhecida e assumidamente dissonantes entre si e que, paradoxalmente, 

iluminam a complexidade da Arte do Graffiti. 

Tal como Vitché exemplifica: 

Se você pegar um passarinho e colocar em uma gaiola, ele não 
deixa de ser passarinho, ele continua sendo, só que ele fica preso 
em uma gaiola, diferente se ele estivesse em cima de uma árvore e 
estivesse mais livre.  

Com base nessa singela colocação, dir-se-ia que, entre tantos paradoxos, é 

fundamental preservar a relação da ilegalidade/liberdade com o Graffiti. 

Destacamos a arte urbana como prática critica exatamente nesse 
momento em que o horizonte não possui mais a carga utópica que já 
teve um dia. (PALLAMIN, 2002, p.107) 

Ao darmos continuidade às produções de Graffiti, estaríamos agindo como 

reinventores de sua estética, ou sendo meramente nostálgicos a ela em uma 

continuidade do fazer? Ou estaríamos em uma manutenção da estética do Graffiti 

originário em Nova York no movimento hip hop, objeto desta pesquisa? Assim como 

em Pallamin, acredito na arte urbana pelo seu poder de crítica e não alinhamento 

com uma atitude nostálgica ou remissão a um momento áureo. 

Para Bourriaud, a modernidade dedicou-se a criticar o domínio da comunidade sobre 

o coletivo, e ainda acompanhou, discutiu e precipitou, em larga medida o fenômeno 

do desaparecimento da aura da obra artística; por sua vez, na contemporaneidade 

teríamos a retomada a sacralidade por toda parte; uma aspiração difusa para criticar 

o individualismo contemporâneo.  

Uma fase do projeto moderno encerrou-se. Hoje, depois de dois 
séculos de luta pela singularidade e contra as pulsões coletivas, é 
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necessária uma nova síntese capaz de nos preservar do fantasma 
regressivo, que atua um pouco por toda parte. Retornar a idéia de 
pluralidade, para a cultura contemporânea nascida da modernidade, 
significa inventar modos de estar-juntos, formas de interações que 
ultrapassem a fatalidade das famílias, dos guetos do tecnoconvívio e 
das instituições coletivas que nos são oferecidas. Não podemos dar 
prosseguimento à modernidade a não ser superando as lutas que ela 
nos legou: em nossas sociedades pós-industriais, o mais urgente 
não é mais a emancipação dos indivíduos, e sim a da comunidade 
inter-humana, a emancipação da dimensão relacional da existência. 
(2009, p.84) 

Ainda em Pallamin (2002, p.107), ao tornar a cidade disponível para todos os grupos 

e seus códigos de representação dominantes, estaríamos descobrindo e desfazendo 

ainda mais a distinção entre arte erudita e a popular já desfeita pelo capital, ou 

ainda, legitimando pensamentos e não somente a estética já descoberta por este, 

dadas as suas possibilidades de consumo.  

Nesta página, apresento a produção artística de Ota, o grafiteiro, e Otávio Fabro, o 
artista. 

                                                                      
figura 7.Foto da obra Above the ground, realizada                 figura 8. Foto da instalação On top the      
por Otavio Fabro no Museu brasileiro da escultura                   ground realizada por Otavio Fabro                 
(MUBE) 2013.                                                                                    na Galeria Arter, 2013 

 

Na obra “Above the ground, ou gangorra para o Yo”, 2013, faço um trocadilho em 

contraponto com a suposta arte underground realizada pelo autor grafiteiro que vive 

à margem ou sob a esfera artística. Após o convite e aceitação para participação na 

mostra coletiva, inicia-se uma deriva, um processo errante pelo espaço expositivo 

disponibilizado para a mostra, em busca de inspiração para compor o trabalho. 
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Em “On top the ground, ou labirinto para o Yo”, lanço mão de princípios semelhantes 

em sua concepção de titulo e conceitos relacionados à esfera do Graffiti,  porém por 

se tratar de um labirinto propriamente dito em um processo cronológico inverso à 

vida do artista compõe-se um caminho para a deriva do próprio espectador durante 

a visita à exposição. 

                                                             
figura 9. Graffiti “Ota” fonte para a intervenção                     figura 10. Foto de Graffiti ilegal. “Ota”           
e gerador do infortúnio de intimação judicial 

 

A morte do Graffiti? 

“Meditando sobre as disposições de minha alma em todas as 
situações de minha vida, fico impressionado ao extremo em ver tão 
pouca proporção entre as diversas combinações de meu destino e os 
sentimentos habituais de bem ou mal-estar com que fui afetado”. 
(ROUSSEAU, 2008, p. 94) 

O fazer Graffiti, para quem o faz, muitas vezes torna-se um caminho fértil de entrada 

ao universo artístico ou ainda caminho intermediário a reflexões acerca do mesmo. 

Recentemente possibilitado pelo mercado comercial de arte, mesmo que de modo 

instantâneo e em busca somente da nova estética a se explorar, vemos a estética 

da rua sendo tratada como opção de consumo.  

Os conceitos desenvolvidos pelos autores estão aí para serem descobertos por 

pesquisadores. É característica da cultura do grafiteiro o não se aprofundar em 

questões conceituais ou mesmo não se permitir um investimento na pesquisa em 

Arte na esfera da universidade, porém, acredito que o melhor seria o grafiteiro se 

possibilitar tal aprofundamento – para se fortalecer. 
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Transpondo Benjamin, em epígrafe, retomo em caráter de conclusão, a tríade 

grafiteiro, artista e pesquisador:  

1) A rua-ambiente hostil, “público”, constituição brasileira, leis às quais a 

liberdade de pensamento e artística é garantida pelo artigo 5o. A urgência das 

ações. O grafiteiro. 

2) O mercado de arte, instituições promovedoras de salões de arte, museus, 

galerias, reflexões do fazer artístico voltado ao espaço expositivo. O artista. 

3) A universidade, reflexões na esfera teórico-crítica e a pesquisa em Arte, 

pensamentos presentes e conflituosos sobre essa práxis no conceito e 

reflexão do artista. O pesquisador. 

A tríade: rua e a legalidade do fazer Graffiti; a galeria e a reflexão da obra de arte e 

suas possibilidades expositivas; e a presente pesquisa em Arte em processos e 

procedimentos artísticos e as questões acerca da temática Graffiti como Meio, 

significando meio de produção, expressão e o temporal no termo “meio”, no que se 

refere a questões conceituais e ao processo criativo entre todos esses diferentes 

sistemas.  

A tricotomia do ser, a utopia inconsciente do fazer ou nostalgia do que já foi utópico, 

pensar no mercado de arte comercial e suas possibilidades expositivas e de 

sobrevivência do agora artista ao pertencê-lo. 

A reflexão aprofundada do fazer a ação-reflexão ou a reflexão-ação, sem descartar 

as possibilidades geradas pela especulação, para não se perder as também 

possibilidades do acaso. 

Por fim, tal tricotomia do ser ou tríade, apresenta-se nesta pesquisa através: do 

Graffiti e do grafiteiro Ota; das obras concebidas para as exposições em Galerias, 

Museus, espaços institucionais e a poética intrínseca ao fazer do Graffiti pelo artista 

Otavio Fabro, e a própria presente pesquisa, realizada pelo pesquisador Otavio 

Fabro Boemer.  

 
NOTAS 
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1 Trecho introdutório de Artigo publicado nos Anais da ANPAP de 2011 
2  A palavra aqui usada e sua grafia adotada Graffiti é o plural de Graffito sendo Graffito uma palavra provinda da 
língua italiana, sinônimo vocábulo à inscrição ou desenhos de épocas antigas, riscados a ponta ou a carvão em 
rochas ou paredes, a palavra no singular é usada para significar a técnica, porém a história remota aos tempos 
da Antiguidade Clássica, mais precisamente em Roma e na extinta Pompéia, onde os protestos eram escritos 
nas paredes com carvão.(DIEGUEZ, 2008, p. 29) 
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