guia

de introdução

à arte do grafite

A linguagem do grafite
Grafite é arte? Grafite é manifestação? Grafite é linguagem?
Pintar a cidade e falar da vida da gente que vive e pensa sobre o dia a dia, isso é o grafite. Na sua
cidade há painéis artísticos na fachada de prédios, nos muros e em outros espaços públicos. Neste
projeto, vamos usar essa forma de arte para ilustrar o que podemos fazer para cuidar da água ou
da biodiversidade, da nossa cidade, e também do planeta. A ideia é pensar, entender e criar obras
nos muros da sua escola que mostrem essa relação, inspiradas, na importância dos cuidados que
devemos ter para evitar sua contaminação e escassez da água ou a perda da biodiversidade, que
pode ter impactos profundos na nossa vida.
POR QUE ÁGUA Nada mais justo que se preocupar com a eventual falta de água. Sabe por quê?
Porque esse é um recurso cada vez mais usado, no mundo todo. E desperdiçado também: mais de
37% da água tratada no Brasil é desperdiçada, por exemplo. Além disso, a maioria das doenças
gastrointestinais (diarreias, viroses, verminoses etc.) está relacionada à ingestão de água
contaminada. Assim, beber apenas água tratada, usar os recursos hídricos de forma consciente
e cuidar para que o esgoto tenha uma destinação correta, além de proteger a nossa saúde,
protege o planeta.

Beco do Batman, no bairro
da Vila Madalena (SP), é
um marco popular devido
às suas paredes cobertas
de grafite e arte urbana.

GRAFITE

POR QUE BIODIVERSIDADE Cuidar bem da água tem tudo a ver com proteger a biodiversidade
do planeta, sabia? Isso porque a teia da vida, a multiplicidade de seres vivos, animais e vegetais,
e de suas relações, que compõem a biodiversidade, é regada pelo ciclo de chuvas. Sem água, não
há biodiversidade. E sem biodiversidade, a água também vai faltar, já que boa parte dos recursos
hídricos de superfície, no caso do Brasil, se encontra na Floresta Amazônica ou no que resta de
Mata Atlântica.

A arte que ganhou as ruas

Ele aparece em muitas ruas, muros, becos e nas fachadas de prédios: o grafite está
espalhado pela maioria das cidades do mundo!
Trata-se de uma expressão artística de ideias, de protesto, de crítica e de beleza pura, às
vezes tudo misturado, em espaços públicos. Geralmente as imagens propõem um debate ou
uma reflexão sobre determinado assunto. Há grafites que chamam atenção também pela
beleza estética da composição de traços, cores, formas e temas, pois são obras espetaculares.
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Daí a importância de passar essa mensagem de uso consciente da água e da valorização da
biodiversidade adiante, para que todos façam sua parte. E a sua pode ser feita com arte!
Arte nos muros.
Flamingo Comunicação
Rua Iquitos, 320
São Paulo, SP, Brasil.
Tel. (11) 97453-3586

Os primeiros grafites
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A pintura rupestre teve início há milhares de anos e é o mais antigo
tipo de arte da história. As obras eram desenhos e pinturas, tendo
como suporte paredes e tetos de cavernas. Animais selvagens
eram temas comuns dessas manifestações artísticas. Os seres
humanos, por outro lado, eram muitas vezes representados em
situações de caça, pois muitas comunidades acreditavam que
esse tipo de representação dava boa sorte ao caçador.
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Arte dos povos primitivos
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Acompanhando o aparecimento do movimento hip-hop, o grafite teve seu início no Brasil em
1970, na maior metrópole do país: São Paulo. Na
época, Alex Vallauri (1949-1987), italiano naturalizado brasileiro, foi um dos grandes precursores da arte urbana no país com seu interesse por
objetos kitsch em seus estênceis.
Os artistas nacionais desenvolveram características próprias, que deram destaque mundial às
produções brasileiras.

Trem com
vagão
coberto de
grafite.

TRIBOS URBANAS

�
Grafite ou �������
A palavra grafite é a versão em português do italiano graffiti, plural de graffito, nome dado às inscrições feitas em
paredes, existentes desde o Império
Romano. A palavra significa “escritas
feitas com carvão”, pois os antigos romanos tinham o costume de escrever
manifestações de protesto com carvão
©2
nas paredes de suas construções.
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O grafite, enquanto manifestação artística,
pode estar ligado a várias outras formas de expressão urbana no movimento hip-hop, como o
rap, o break dance e o skate.

©3
©1

mensagens e inscrições de caráter poéticopolítico nas ruas.
Fato é que a prática do grafite generalizou-se pelo mundo, em diferentes contextos,
tipos e estilos. Muitos dos desenhos estão
relacionados a diferentes movimentos e tribos urbanas, em especial o hip-hop. É originalmente uma arte transgressora e combativa,
que quer expressar situações de opressão e a
realidade das ruas, além da ideia de que a arte
pode estar ao alcance de todos e não apenas
em museus e galerias.

Arte
brasileira

de rua
Kobra

© 1, 2, Istockphoto, 3, Daniel das Neves; 4 Reprodução

Muitos consideram que o grafite teve
duas origens. A primeira delas em Nova York
(EUA), nos anos 1960, quando jovens começaram a espalhar suas marcas nas paredes e
também em vagões do metrô, como forma de
protesto, inspirando outras manifestações
do movimento de arte urbana. A segunda origem seria na França, em 1968, quando o país
foi palco de manifestações estudantis. Isso
fez com que jovens passassem a deixar suas

©4

Alex Vallauri e sua Rainha do Frango Assado

Considerado um
grande muralista
brasileiro,
apresenta obras
ricas em traço,
luz e sombra que
resultam em uma
série de murais
tridimensionais
que permitem ao
público interagir
com a obra.

arte nos muros
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A arte de rua
no mundo

Arte
brasileira

de rua

Um nome a ser destacado no grafite é Jean-Michel Basquiat, que, no final dos anos 1970,
despertou a atenção da imprensa nova-iorquina
pelas mensagens poéticas que deixava nas paredes dos prédios abandonados de Manhattan,
nos Estados Unidos. Depois, com estilo neoexpressionista, foi reconhecido como um dos mais
significativos artistas do final do século 20.

Os GÊmeos

Os irmãos grafiteiros colocam
em suas obras críticas sociais
e políticas, normalmente
apresentando personagens ricos
em detalhes, cores vibrantes e
cheios de personalidade.

Banksy
(Inglaterra)
Renomado artista de
rua britânico, seus
trabalhos em estêncil
são encontrados nas
ruas de cidades como
Bristol, Londres e
outras mundo afora.

Paulo Ito
Propaga suas reflexões e revoltas
nos muros das cidades por meio de
grafites que parecem charges.

Eric Grohe

©1

Tem como estilo pintar figuras de
impacto, normalmente personagens,
inovando em contornos, formas e cores.

Binho Ribeiro
Ele dá vida e cor aos muros a partir de um
estilo tradicional. Suas inconfundíveis carpas
dão nova leitura à simbologia do peixe.
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Enivo

(Estados Unidos)
Com uma técnica
chamada trompe-l’oeil,
o artista americano
cria murais incríveis
em três dimensões. Ele
transforma paredes
lisas e comuns em
verdadeiras obras de
arte, com ilusão de
ótica.

Blu

Edgar Mueller (Alemanha) Andar
na Alemanha olhando para o chão pode
ser uma boa ideia para encontrar obras
do artista Edgar Mueller, que pinta
perspectivas realistas incríveis!

Importante grafiteiro
italiano, tem como sua
principal característica
a pintura de grandes
figuras humanas com
entonações dramáticas e
traços semelhantes aos de
histórias em quadrinhos.

arte nos muros
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Estilos

O que pode ser usado na

e técnicas

arte de rua

É muito comum que cada artista tenha seu
estilo e sua técnica, mas a maioria não se limita
a uma em especial. Conheça algumas delas:

Sprays

©1

©2

Coletânea de tintas de
várias cores em aerossol.

3D Style
Explora a tridimensionalidade das
formas. Para isso, o artista deve
conhecer bastante sobre luz, sombra,
plano de fundo e profundidade.

Pincéis e rolos variados
Máscara e luvas

©4

Use uma máscara
que filtre fumaça e
poeira. Já as luvas
são para proteger sua
pele do contato com
materiais ácidos.

Trompe-l oeil
Em francês
significa “engana o
olho”. Truques de
perspectiva criam
uma ilusão de
ótica que faz com
que formas de
duas dimensões
aparentem
possuir três.

©3

Estêncil
Técnica cujas figuras
pretendidas são
recortadas em
cartolinas ou materiais
ThrowUp ou bomb’s
plásticos que fazem
Letras desenhadas em
o papel de máscaras.
Preenchido com a tinta, formato arredondado,
como se tivessem
o desenho ganha os
vida própria. Menos
contornos recortados
elaborados e mais
da máscara, como a
econômicos.
imagem negativa de
uma fotografia.

arte nos muros

WildStyle
Com letras trançadas de contornos fortes e
bem coloridos para dificultar a leitura, essa
proposta mais elaborada vem ganhando
espaço nacional e internacional.

© Fotomontagem Daniel das Neves sobre fotos Freepik e Istockphoto
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FreeStyle
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Devem ser firmes para
fazer os desenhos,
como papel-cartão ou
papelão.

Aerógrafo
É um instrumento com um
reservatório de tinta ligado
a uma mangueira de ar
comprimido que serve para
pintar grandes espaços.
Grafiteiros profissionais
o utilizam bastante.

Caneta

©5

Essa técnica deixa o
artista bem livre para
criar, como o próprio nome
sugere. Combinam-se
então desenhos, letras e
assinaturas.

Para dar acabamentos
e efeitos desejados aos
desenhos.

Suportes
de estêncil

Use uma caneta de
ponta grossa para
inserir sua assinatura.

Lembre da sua assinatura
Outra coisa para você praticar são suas tags. As
curvas existentes na maioria das letras de grafite
são baseadas nas tags, ou seja, nas assinaturas
dos grafiteiros. Qual será sua assinatura? Uma boa
técnica para a criação de letras é contornar tags.

Cuidados para ter uma boa obra
Faça seu rascunho, também chamado de
sketch. Ou seja, desenhe a ideia do seu
grafite no papel. Provavelmente, não vai
ficar bacana de primeira. É necessário
ir treinando, rabiscando, combinando
cores. Insista até conseguir uma imagem
que satisfaça você. Em seguida, treine
bastante os traços, pois é preciso ficar
craque no papel para passar ao muro.

arte nos muros
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Characters: retratos,
caricaturas, bonecos pintados
pelo grafiteiro.
Crew: é um conjunto de
grafiteiros que se reúne para
pintar ao mesmo tempo.
Cross: pintar um grafite ou
assinatura por cima de um
trabalho de outro artista.
Fill-in: preenchimento do
interior das letras de um grafite.
Kings Writter: que adquiriu
respeito e admiração na
comunidade do grafite.
Tag: a assinatura de grafiteiro.
Toy: o oposto de King. Writter
inexperiente, no começo de
carreira ou que não consegue
atingir um nível de qualidade e
respeito na comunidade.
Writter: artista que pinta.
Spot: denominação dada ao lugar
onde é feito um grafite.
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Em geral, considerase grafite quando
se trata de uma
obra elaborada, mais
planejada, e pichação a
obra menos elaborada,
composta de linhas,
sem impacto artístico. É
difícil saber onde as duas
coisas se separam.
O grafite tornou-se uma
forma de expressão de
arte urbana em que o
artista aproveita espaços
públicos para interferir
na cidade e impactar
quem passa com sua
mensagem. Contudo,
tanto o grafite quanto a
pichação são ilegais se
aplicados em locais sem
autorização. Muitos já
foram criminalizados
por pintar, mesmo sobre
um muro qualquer,
sem autorização. É
importante alertar que
a conduta que cada um
escolher é que vai dar
mérito e visão da sua
arte.

O descarte do esgoto sem tratamento nos rios influencia
a saúde humana, fauna e flora. Esse esgoto aumenta a quantidade
de matéria orgânica na água e consome oxigênio em seu processo
de decomposição, causando a morte de peixes e outros seres aquáticos,
além de poluir também a mata ciliar na margem dos rios.

AS mataS
ciliareS
protegem
oS rioS

O berço das águas

Sem florestas, não há água. As nascentes
de inúmeros rios estão no interior
de áreas florestadas e dependem da
vegetação para continuarem existindo.
Portanto, conservar as florestas
e reflorestar áreas de mananciais
garantem maior disponibilidade de água
em muitas regiões.

© Daniel das Neves

Bite: imitação ou influência direta
de um estilo de outro writter.

É preciso
tratar o
esgoto

Grafite e
Pichação

© Istockphotos

Linguagem
eiros
dos grafit

OS cuidadoS com a água

A conservação dessa
vegetação que fica às margens
dos rios é importante. Ela
garante a qualidade dos cursos d'água e do
ambiente em geral. Previne a erosão das
margens e o assoreamento do rio, além de
sombrear. Se a mata ciliar que protege os rios
é devastada, haverá
menos água para todos.

Chega de desperdício
A média de desperdÍcio de água tratada no Brasil
chega a mais de

38%

do que É produzido!
Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 2018

Ligações irregulares

Sem

Contaminação

Um dos grandes vilões da
contaminação das águas é
o esgoto doméstico.

Cada brasil
eiro consom
e, em média, 1
de água por
54 litros
dia. Segundo
a
necessário p
ONU, o consu
or habitant
mo
e
é
Quer saber co
d
e
110 litros/d
mo a água está
sendo tratada
ia.
cidade? Pesq
na sua
uise no site w
ww.painelsan
eamento.org.b
r

As ligações clandestinas de
água e esgoto comprometem
o abastecimento, e põem em
risco de contaminação a rede
pública, afetando a qualidade
da água e ocasionando a
poluição de rios e mares.

abasteciMento de água e coleta de esgotos
região Nordeste
região Norte

57% abastecimento
10% coleta

74% abastecimento
28% coleta

Vazamentos
©4

Avise a concessionária de água
e esgoto da sua cidade sobre os
vazamentos que ocorram na rua,
como água brotando do asfalto.

região centro-oeste

89% abastecimento
52% coleta

© Fotos: Istockphoto

Nas tubula Ões
Fique de olho no hidrômetro da
sua casa. Se ele estiver girando
quando está tudo fechado e desligado,
pode ser um sinal de vazamento, que
precisará ser consertado.
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região sul

90% abastecimento
45% coleta

região sudeste

91% abastecimento
79% coleta
Fonte: Sistema Nacional
de Informações sobre
Saneamento – SNIS
Diagnóstico dos Serviços
de Água e Esgotos 2018
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Brasil: um país megabiodiverso
Quando o assunto é biodiversidade, o que acontece no Brasil conta muito. Veja o que revelou
o estudo O futuro dos ecossistemas tropicais hiperdiversos, publicado em julho de 2018
pela revista científica Nature. Esta foi a maior revisão de dados sobre a biodiversidade nos
trópicos feita até agora.

Vivem ou passam
temporada no Brasil...

12%

16%

Hotspots: onde a biodiversidade pulsa
Certas regiões da Terra concentram grande diversidade de espécies de
animais e vegetais, fungos e microorganismos, muitas delas endêmicas.
São chamadas de Hotspots (pontos quentes), e apesar de representarem
apenas 2,3% da superfície da Terra, concentram 50% das plantas e 42%
dos vertebrados do mundo. A organização ambientalista Conservation
International identificou 34 hotspots e o Brasil possui dois biomas nessa
categoria: o Cerrado e a Mata Atlântica.
cerrado

das aves
do planeta.

dos mamíferos
do mundo.

Mata Atlântica
Bicho-preguiça
Harpia

Só tem aqui

23%

de todos os
peixes de
água doce do
mundo.

Onça

15%

de todas as
espécies de
animais e plantas
conhecidos.
Pirarucu
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Tamanduá-bandeira

Um mundo de plantas
A cada ano são descritas 250
novas espécies de plantas no
Brasil, segundo o projeto
Biota-Fapesp.

A Mata Atlântica è o
bioma brasileiro com a
maior riqueza vegetal
conhecida e identificada
pela Ciéncia. São mais
de 15 mil espècies de
plantas conhecidas,
sendo 49,5% delas
endémicas ou seja, só
vivem nesse domínio,
segundo dados da
FundaÇão SOS Mata
Atlântica.
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Saiba mais em:

www.artenosmuros.com.br
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