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prazer de seus moradores, indiferente aos valores religiosos, em comparação 
à cidade histórica. Além disso, o rei, amigo do eu-lírico de Bandeira, jamais 
se aproximaria de Ciro e Dario, mas seria muito mais parecido com o 
Dionísio, deus grego das festas carnais e do vinho. A temática central do 
poema é a evasão para uma outra realidade, diferente da do autor, uma fuga 
para uma espécie de paraíso, onde tudo é permitido vivenciar, e, por isso, 
podemos dizer que Pasárgada é uma alegoria do paraíso, uma representante 
do mito da felicidade. 

 
Além desse significado, “pasárgada” pode ser interpretada no poema também 

como “passar a guarda”. Nonatto vai para Paris e deixa em seu lugar outra pessoa, ou 

seja, ele “passa a guarda” da posição que ocupava naquele momento. Contudo, depois 

de sua viagem o Pincel Atômico se desfez e ninguém ocupou o lugar de Nonatto 

Coelho. Edney Antunes continuou a fazer grafite sozinho em Goiás, e Nonatto, também 

sozinho, grafitou nos países por onde passou, como Grécia e França. 

Assim, no grafite “despedida” de Nonatto Coelho existe uma preocupação do 

grafiteiro em expor publicamente sua vida artística, pois se sabe que esse foi o último 

grafite que fez antes de ir para Paris, e também deixa claro uma preocupação em dar 

satisfações à população de Inhumas, já que na pequena cidade o artista era conhecido 

pela grande maioria. Quando ele se despede da cidade, coloca público os seus 

sentimentos e isso vem reforçar o enaltecimento do artista pela imprensa local. Para 

Nonatto, Paris seria uma “paságarda”? Seria uma rejeição ao mundo no qual ele vivia 

naquele momento? Em Paris, o artista seria influente? Seria “amigo do rei”? Teria 

privilégios? Viajar a Paris seria o sonho do artista? “O ir para Pasárgada representa mais 

que uma fuga para o locus amenus, é a manifestação da liberdade do indivíduo, livre de 

cargas sociais e obrigações” (COIMBRA, 2012, p. 7). 

No grafite da série “Despedida”, temos a representação clássica de retrato, um 

modelo idealizado de homem e mulher que têm como referência a fotografia de perfil. 

As cores dos retratados são fortes, provenientes do gosto pela pop art. Mas a pop art não 

foi a única referência erudita que perpassou o grafite do grupo Pincel Atômico, como 

veremos a seguir. 

Os temas levantados pelo Pincel Atômico e abordados neste capítulo são de teor 

de época, conforme já dissemos anteriormente – AIDS, radioatividade, stress, 

instituição religiosa e rock – e ganharam espaço  há pouco tempo com a História 

Cultural, na virada dos anos 1980 para os 1990.  

 
A presença da História Cultural assinala, pois, uma reinvenção do passado, 
reinvenção esta que se constrói na nossa contemporaneidade, em que o 
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conjunto das ciências humanas encontra seus pressupostos em discussão. 
Pode-se mesmo aventar que a História tenha sido uma das ultimas ciências 
humanas a enfrentar essa revisão de pressupostos explicativos da realidade. 
Mas, quando realizou essa tarefa, produziu mais alarde e contestação. Mais 
críticas e ataques, de alas de órfãos ou ressentidos. (PESAVENTO, 2003, p. 
16) 

  

 Até bem pouco tempo os historiadores estavam convictos de que estudavam os 

fatos determinado por leis fixas, universais. O passado estava lá, à espera de ser 

revelado em sua totalidade. Essa relação do historiador e do objeto mudou. A relação 

entre passado, presente e futuro traz uma nova forma de questionar o real e trouxe-nos 

um universo de temas e fontes que nos deixou a sensação de que ainda temos muito a 

explorar e questionar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O GRUPO PINCEL ATÔMICO: UMA REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE 

SEU TEMPO 

 
“O grafite é uma necessidade e uma vontade de 
comunicar.” (Marie Rouffet) 

 

 

Existe uma linguagem própria, similar e cíclica que compõe a identidade dos 

artistas grafiteiros, e, por isso, encontramos diversos símbolos comuns aos grafites em 

todo o mundo. É bem verdade que esses diversos símbolos passam por transformações 

ao longo dos anos, como foi o caso da imagem da barata usada em grafites, conforme já 

analisado no  Capítulo I. Isso ocorre, conforme Lins (2010, p. 104), porque “as imagens 

não são entidades a-históricas, e, sim realidades históricas, inseridas num processo de 
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transmissão de cultura”. O fato é que esses símbolos comuns, presentes nos grafites, 

representam vida, valor, sentimentos e fazem conexões, ou seja, são indícios de uma 

dada realidade, que sobrevive ultrapassando o momento de criação. São frutos “da 

capacidade humana e histórica de criar um mundo paralelo de sinais que se coloca no 

lugar na realidade” (LINS, 2010, p. 104).  

Na década de 1980, grande parte do mundo ocidental viveu o surgimento da arte 

do grafite. Como vimos no Capítulo I, em Goiás essa arte acompanhou os precursores 

do eixo Rio – São Paulo. Em uma busca por grafiteiros daquela época, conseguimos 

estabelecer um diálogo entre os elementos imagéticos do grupo Pincel Atômico, 

formado por Edney Antunes e Nonatto Coelho, e o trabalho de outros grafiteiros que se 

encontravam em diferentes localidades e temporalidades. Há elementos comuns entre os 

grafites do grupo em Goiás e os de outros artistas de outras partes do mundo naquele 

período, bem como entre os trabalhos de grafiteiros dos dias atuais. Esses elementos são 

percebidos tanto nas técnicas como no próprio aspecto formal do grafite e podem 

contribuir para a formação de uma “iconosfera”, ou seja, de um arcabouço de imagens 

que de alguma forma dialogam entre si, mesmo estando em diferentes temporalidades. 

Seria como um “universo imagético” interligado em pontos comuns. 

 
Semelhanças e analogias criam uma substância artística maior do que seus 
limites materiais. As obras são únicas, sem dúvida, mas como pontos num 
tecido amplo te outras obras [...]. Essas obras não são feitas apenas de um 
original. Dela fazem parte, como elemento constitutivo profundo, e não como 
sucedâneos desprovidos de alma, a reprodução, a marca deixada na memória, 
todas as formas de representação, ou antes, de re-apresentação. A obra é tudo 
isso, é feita de tudo isso. (COLI, 2010, p. 22) 

 

 

Além dos artistas que influenciaram o Pincel Atômico também abordamos neste 

Capítulo a forma como a dupla interpretou os valores da arte erudita em seus trabalhos e 

o caminho traçado por cada artista uma vez desfeito o grupo em 1991. Iremos, portanto, 

discutir as diversas representações artísticas dos grafites do Pincel Atômico, as 

principais técnicas utilizadas e a institucionalização do trabalho do grupo com a 

exposição de sua obra em uma galeria de arte em Goiânia. 

 

 

 

2.1 Grafiteiros que influenciaram o Pincel Atômico 
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“Grafitar é preciso, viver não é preciso!” 
(Alex Vallauri) 

 

O grafiteiro de maior influência para o Pincel Atômico foi Alex Vallauri, que 

introduziu essa arte no Brasil, conforme dissemos anteriormente. Ao analisar o 

marcante “grafite inaugural” do Pincel Atômico, podem-se perceber os elementos 

comuns ao trabalho de Alex Vallauri. Esse grafite (Figura 30) foi realizado em janeiro 

de 1988, meses depois do acidente radiológico com o Césio-137. “Em janeiro deste ano, 

os dois artistas plásticos lançaram simbolicamente do muro da Casa Grande Galeria o 

Projeto Grafites, fundando o grupo Pincel Atômico” (O POPULAR, 28/08/1988). 

Abria-se a cortina para aquele ano que chegava. Seria um ano de melhorias? O que 

aconteceria com as vítimas do Césio-137? 

 

 
Figura 30: Edney Antunes (esq.) e Nonatto Coelho, diante do grafite inaugural do grupo, feito no 

muro da Casa Grande Galeria de Arte. Goiânia, 1988 
Fonte: Acervo pessoal do artista Nonatto Coelho. 
 

O gato arrepiado no canto direito da imagem traz um tom de pessimismo. O 

coelho que sai da cartola do mágico, também no canto direito, pode representar as 

surpresas do ano que chegava. Alguns elementos circenses, como a garota malabarista e 

uma dançarina, revelam uma “alegria” ou mesmo uma distração. A sociedade do 

espetáculo iria apagar as consequências do acidente? O objeto pião – uma brincadeira 

de criança – aparece como uma representação temporal das idas e vindas do tempo, o 

que contempla a expressão “o mundo dá voltas”. No centro da imagem, o galo “canta”, 

ou “inaugura”, o ano de 1988. Elementos que fazem referência à pop art também 

aparecem aqui, como o superman, Marilyn Monroe e outras estrelas do cinema. 
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As características comuns à obra do Pincel Atômico e à de Alex Vallauri são o 

pião (Figuras 31 e 32), as estrelas (Figuras 33 e 34), a mulher com salto alto (Figuras 35 

e 36) e os elementos circenses – a malabarista e o mágico (Figuras 37, 38, 39, 40 e 41). 

Alex Vallauri, reconhecido como o precursor do grafite no Brasil, de fato foi o grande 

estímulo para o grupo Pincel Atômico. “Depois de uma bota, surgiu uma luva, mais 

tarde, um pião com estrelas, um acrobata e finalmente uma sensual figura de mulher” 

(SPINELLI, 2010, p. 35), elementos que marcam o grafite de Vallauri.   

O pião, nas cores azul e vermelha, e a estrela de cinco pontas trazem uma alegria 

para o grafite. As estrelas são comuns no grafite do Pincel Atômico. Coloridas, estavam 

ali para brilhar. De cinco pontas e nem sempre da mesma cor, elas aparecem agrupadas 

ou isoladas e também podem ser vistas em outros grafites de Alex Vallauri. A mulher 

de cintura fina, vestido “tomara que caia”, salto alto, luvas e muita sensualidade traz um 

mistério à imagem. Elementos circenses também são marcantes no grafite do Pincel 

Atômico e de Alex Vallauri: malabaristas, acrobatas e mágicos. Um dos trabalhos mais 

conhecidos de Vallauri, intitulado Acrobata, de 1980 (Figura 39), foi inspirado na obra 

O circo, de Georges Seurat, de 1891 (Figura 40), e representa esse universo circense da 

magia e da diversão. Vallauri também se preocupou em utilizar referências da arte 

erudita para compor o grafite paulistano. 

 

 

       
                Figura 31: Detalhe Pião do Pincel Atômico, 1988      Figura: 32: Pião de Alex Vallauri, 1980 
                Fonte: Acervo pessoal da autora                                  Fonte: SPINELLI, 2010, p113 
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Figura 33: Detalhe estrelas Pincel Atômico, 1988.          Figura 34: Estrelas de Alex Vallauri, 

1980. 
              Fonte: Acervo pessoal da autora.                                     Fonte: SPINELLI, 2010, p.35. 

 

                         
Figura 35: Detalhe mulher do Pincel Atômico, 1988                   Figura 36: Mulher Alex Vallauri, 1980. 
Fonte: Acervo pessoal da autora.                                                   Fonte: SPINELLI, 2010, p.165.  
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Figura 37: Detalhe elementos circenses Pincel Atômico, 1988.       Figura 38: Elementos circenses Alex 
Vallauri. 
Fonte: Acervo pessoal da autora.                                                      Fonte: SPINELLI, 2010, p.154 .                                   
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Figura 39: Acrobata – Alex Vallauri, 1980.  

Fonte: SPINELLI, 2010, p.35. 

 

 
Figura 40: O Circo – Georges Seurat, 1891. 
Fonte: http://seuratvisuais.blogspot.com.br/2012/11/o-circo.html. Acesso em: 4 mar 2014.  
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Figura 41: Malabarista. Pincel Atômico, Goiânia, 1988.  
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 

Em 1988, o grupo foi convidado para fazer um grafite no muro da empresa 

Refrigerantes Imperial S.A (Figuras 42 e 43), localizada no Setor Coimbra, em Goiânia. 

Foi um grafite comercial (propagandista), o que não fazia muito o perfil do grupo, mas 

que contribuiu para divulgar o seu trabalho. 
 
Nonatto Coelho e Edney Antunes disseram ainda que pretendem realizar 
trabalhos em grafite, sem qualquer ligação comercial. Com o dinheiro que 
recebeu da Pepsi Cz$ 100 mil (eles cobram Cz$ 500,00 o metro quadrado), 
eles vão comprar material (spray, papel cartão e tinta acrílica) para grafitar 
um “muro espontâneo. (DIÁRIO DA MANHÃ, 2/03/1988)  
 
 

A garrada de refrigerante, no canto direito da imagem (Figura 43), é como se 

fosse uma cachoeira, na qual o líquido é o próprio refrigerante Imperial que fabricava a 

Pepsi-Cola. Mais uma vez, o mágico – que também aparece no trabalho de Alex 

Vallauri – é um elemento desse grafite. Bolhas, gás, saem de dentro da sua cartola, uma 

“efervescência doce”, uma “ebulição de gases”.  

 
Figura 42: Detalhe do grafite comercial 
“Pepsi-cola”, para a Refrigerantes Imperial 
S.A. 
 Fonte: Diário da Manhã (2/03/1988). 
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Figura 43: Grafite comercial “Pepsi-cola”, para a Refrigerantes Imperial S.A.  
Fonte: Diário da Manhã (2/3/1988). 
  

 Outro elemento pictórico marcante no grafite de Alex Vallauri e que também 

aparece no trabalho do Pincel Atômico é o frango assado (Figura 44). Edney Antunes, 

desde seu início como grafiteiro até os dias atuais, reproduz a famosa “coxinha” de 

galinha de Vallauri, ou melhor, a “coxinha mutante” (Figura 45). Como já discorrido, 

no grafite de Edney Antunes ela representa uma crítica a uma questão que surgiu em 

Goiânia, no contexto do Césio- 137: os homens tornavam-se “mutantes”, à medida que 

eram expostos à radiação? Uma mão tenta pegar a “coxinha mutante”, que desce, de 

maneira aflita, as escadas. O elemento frango também aparece em grafites de outras 

partes do mundo, como os “frangos voadores”, de autoria desconhecida, na França em 

2003.  

 

 
 

Figura 44: Frango assado – Alex Vallauri – 1980 
Fonte: Spinelli (2010). 
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Figura 45: Coxinha mutante – Goiânia, 1989.  
Fonte: Acervo pessoal de Edney Antunes. 
 

 

 
Figura 46: Frangos – Artista desconhecido.  

Fonte: Ganz (2010) 

 

De uma maneira mais tímida, outros grafiteiros também influenciaram o trabalho 

do Pincel Atômico, como Maurício Villaça (Figuras 47 e 48), Carlos Matuck (Figura 

49), Waldemar Zaidler, Rui Amaral e Acamonchi. Todos eles eram da geração de 
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grafiteiros dos anos 1980 e que ainda influenciam o atual trabalho de Edney Antunes e 

Nonatto Coelho. São artistas que utilizaram predominantemente a técnica do estêncil e 

que estiveram ligados às questões polêmicas daquela época. Em suas figuras, Maurício 

Villaça apresenta-nos elementos comuns aos grafites de então, como personagens em 

quadrinhos - O Fantasma40, as famosas mulheres de salto alto – mais uma influência de 

Alex Vallauri – e as fortes cores advindas da pop art. 

 

 
Figura 47: Grafite de Maurício Villaça - 1988 - São Paulo  
Disponível em: <http://www.stencilbrasil.com.br/imagens5.htm>. Acesso em: 6 jan. 2014 
 

 

                                                
40 “Apesar do nome, o Fantasma nada tem de sobrenatural.  O que diferencia o Fantasma da maioria dos 
heróis dos quadrinhos é que, apesar de sua força e astúcia, ele nada tem de invulnerável. Embora seja 
conhecido como o “espírito que anda” ou  o “homem que não morre”, ele nada tem de imortal: na 
verdade, trata-se de uma dinastia de justiceiros mascarados, quando um Fantasma morre, ele deve ser 
sucedido pelo seu filho. A tira diária do Fantasma estreou nos jornais norte-americanos em fevereiro de 
1936. Tratava-se de mais uma criação do roteirista Lee Falk, o criador de Mandrake. As primeiras tiras do 
Fantasma foram desenhadas pelo próprio Falk, antes que ele se dedicasse exclusivamente aos roteiros e 
passasse logo a tarefa para o desenhista Ray Moore (1905-1984), o primeiro de uma série de artistas a 
desenhar o herói (sem contar os inúmeros assistentes que trabalharam anonimamente nas tiras). Do ponto 
de vista político, o Fantasma é um herói bastante ambíguo. As tiras do herói já foram acusadas por seus 
críticos de reproduzirem o discurso neocolonialista. Afinal, o Fantasma era um homem branco, 
descendente de britânicos e que reinava sobre uma tribo de pigmeus. Seus antepassados se empenharam 
para lutar contra piratas chineses, mas nenhuma nação lucrou mais com a pirataria  no passado que a Grã-
Bretanha. Por outro lado, algumas aventuras mostram o herói como um defensor da soberania dos povos 
africanos e asiáticos. Talvez, essa ambiguidade seja um das características que tornam o Fantasma um 
personagem mais “humano”, pois com todo mero mortal, o herói também tem suas contradições.” 
Disponível em:<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/neocolonialismo-e-quadrinhos-o-
fantasma-primeiro-heroi-mascarado-dos-quadrinhos.htm#fotoNav=3> Acesso em: 5 mar. 2014.   
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Figura 48: Grafite de Maurício Villaça - 1988 - Tapumes do MASP - São Paulo  
Disponível em:< http://www.stencilbrasil.com.br/imagens5.htm>. Acesso em: 6 jan. 2014 
 

 

No grafite de Carlos Matuck (Figura 49), as influências de Alex Vallauri 

também são nítidas. O elemento central é o famoso frango assado, os tradicionais 

elementos circenses, como as acrobatas e a cartola mágica, morcegos, corações e um 

champanhe com o número 82, numa referência ao ano que chegava (1982).  

 

 
Figura 49: Grafite de Carlos Matuck. São Paulo, 1981.  
Disponível em: <http://www.carlosmatuck.com.br/Gra_K.html>. Acesso em: 6 jan. 2014. 
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Essa trajetória ainda recente do grafite no Brasil faz com que a arte ainda passe 

por muitas modificações e apropriações. É inegável, contudo, a enorme influência de 

Alex Vallauri sobre os grafiteiros no Brasil desde os últimos anos da década de 1970 até 

os dias atuais, quando se assiste essa arte,  que era propriamente de rua, já permeando os 

espaços internos com várias finalidades, entre elas, a decoração. É difícil encontrar um 

grafiteiro que não conheça Alex Vallauri. No caso do Pincel Atômico, essa influência 

foi ainda mais nítida e direta.  

Existiram, portanto, vários símbolos comuns entre os grafiteiros da década de 

1980 e alguns deles ainda perduram, principalmente aqueles que são ligados aos 

elementos de consumo em massa, vistos como uma crítica à sociedade capitalista 

vigente uma postura que veio da pop art. “Assim, a memória que a obra traz consigo 

continuará a atravessar vários presentes; olhá-la significa estar diante do tempo” (LINS, 

2010, p. 107). 

 

 

 

 

2.2 Assimilação da arte erudita e a institucionalização do grafite 

 

 
“Talvez, um dia, todo centro urbano, apesar de 
caótico, possa vir a ser uma grande galeria de 
arte a céu aberto.” (Celso Gitahy) 

 

 

“Uma obra de arte condensa um pensamento. O artista, quando produz uma 

obra, emprega elementos que constituem um pensamento objetivado e material”, diz 

Coli (2010, p. 209). Acrescenta o autor que uma obra de arte tem sua própria 

personalidade, pois o criador a cria e recria baseado em seus “pensamentos sobre o 

mundo, sobre as coisas, sobre os homens” (p. 209), que não podem ser expressos com 

palavras, e sim com o conjunto de sua produção artística. São obras de arte que 

percorrem o tempo, o espaço e são recriadas e reproduzidas por outros criadores ao 

longo dos anos. A dupla do Pincel Atômico assim o fez. Reproduziu, recriou obras de 

arte famosas nos muros urbanos. 
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Uma das séries de destaque do grafite do grupo Pincel Atômico foi Museu 

Grafite, que levou para as ruas releituras de obras de artes famosas, como O piquenique 

na relva, de Manet (1863) (Figuras 50 e 51) e Guernica, de Pablo Picasso (1937) 

(Figuras 52 e 53), e de outros renomados artistas, como Claude Monet, Toulouse 

Lautrec, Paul Cézanne e o grande nome da pop art Andy Warhol. Segundo Nonatto 

Coelho, essa série foi influenciada pelo muralismo mexicano41 do século XX, uma vez 

que tinha como um de seus objetivos democratizar o conhecimento histórico por meio 

da arte em espaços públicos com teor político definido. Ou seja, levar a arte desses 

pintores a quem não tinha acesso a ela seria para Nonatto um grande passo para a 

população ter acesso ao conhecimento artístico de obras e acontecimentos importantes 

para o mundo. “Esse Museu Grafite estava me dando muito prazer, pois eu estava 

levando a história da arte para as ruas [...] era uma forma didática” (COELHO, 2012).42   

 

 
Figura 50: Série Museu Grafite – Pincel Atômico. Inhumas, GO,1989 
 Fonte: Acervo pessoal de Nonatto Coelho. 
 

                                                
41 O muralismo mexicano, surgido na esteira da revolução mexicana (1910-1920), “se caracterizou pela 
‘redescoberta’ e reavaliação das culturas e tradições nativas, bem como pelo uso de temas indígenas na 
literatura e nas artes visuais, expressos, quase sempre, em termos de protesto social” (ADES, 1997, 
p.195).  
42 Segunda entrevista com o artista plástico Raimundo Nonatto Coelho, realizada em outubro de 2012 no 
Espaço Cultural Nonatto Coelho, localizado na cidade de Inhumas (GO). 



78 
 

 

 
Figura 51: O piquenique na relva. Édouard Manet. 1863. Óleo sobre tela. Dimensões 2,13X2,44. 
Museu do Louvre, Paris. 
Fonte: <http://instantespossiveis.blogspot.com.br/2012/08/caprichos-de-agosto.html.> Acesso 
em: 4 mar. 2014. 
 
 

 
Figura 52: Série Museu Grafite. Inhumas, GO,1989.  
Fonte: Acervo pessoal de Nonatto Coelho. 
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Figura 53: Guernica. Pablo Picasso. Pintura a óleo. 349 cm X 776 cm. Museu Nacional Centro 
de arte Reina Sofia, 1937 
Fonte: Ramón (1993). 
 

O piquenique na relva, de Édouard Manet (Figura 51), que foi aclamado no 

grande salão dos rejeitados de Paris, é uma obra do impressionismo. “O impressionismo 

substituiu o enfoque conceptual da natureza (ou seja, ela é o que se vê) pelo enfoque 

perceptual, baseado na experiência visual de fato. Substituiu a suposta realidade estável 

pela fugacidade” (DENVIR, 1976, p. 3). Os impressionistas saíam de seus ateliês para 

pintar ao ar livre, tendo um contato direto com o objeto. Tentavam “captar” uma 

impressão momentânea: 

 
Os impressionistas observam, antes de mais nada, que, contemplada em plein 
air, ao ar livre, fora das convenções deformadoras do ateliê fechado, a 
realidade se desfaz em aparências, em fenômenos ópticos, num vibrante 
tripúdio de manchas cromáticas e luminosas. A realidade material, tangível, 
transforma-se numa metamorfose móvel de parenças coloridas. É preciso 
fazer a pintura render a labilidade contínua, a instabilidade, o perene vir-a-
ser, por via do efeito da luz, do infinito, do universo de aparências que é o 
mundo visível. O primeiro passo dos impressionistas consiste em substituir a 
“sensação” pelo conhecimento – a aparência oscilante, fenomônica, pela 
concretização material das coisas – a visão relativa, fugidia, pela realidade 
duradoura. Fundada no imediatismo, no frescor e na espontaneidade, a 
“óptica impressionista” impõe uma pintura veloz, do natural em plena luz, 
fluida, indeterminada; uma pintura que seja impressão, evocativa, e não 
descrição superacabada. (PISCHEL, 1966, p.159) 

  

É comum alguns autores chamarem os impressionistas de realistas. Sobre essa 

possível comparação, Denvir (1976, p. 17) diz: 

 
Grande parte dos objetivos e preocupações dos impressionistas está implícita 
nas ideias de Valéry. Acima de tudo, a visão da máquina fotográfica 
incorporou o elemento da espontaneidade imediata, o que se tornou a grande 
aspiração de todos. Congelava gestos, imobilizava o movimento nas ruas, 
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fixava para sempre a pirueta de uma bailarina. Transmitia a forma da 
verdade: era a realidade, e os impressionistas eram, acima de tudo, realistas – 
não somente porque escolheram pintar sobre temas cotidianos e pessoas 
comuns, mas também pelo desejo de ser visualmente sinceros, de não 
distorcer as coisas que viam, de não pintá-las como eles as pensavam ser, 
mas como elas realmente eram.  
 
 
 

A obra de Manet em questão foi inspirada em uma gravura com divindades 

clássicas, do italiano Marcantonio Raimondi (Figura 54 e 55), que, por sua vez, foi 

influenciado por Rafael43. A obra de Rafael não só inspirou Raimondi como também 

influenciou outras artistas, por exemplo, Picasso. O que mais chama a atenção é que a 

obra de Manet provocou um grande escândalo ante o moralismo da burguesia parisiense 

do século XIX. Escandalizava o público principalmente a ousadia do olhar da mulher 

nua, que encara o espectador do quadro, quase o chamando para um embate interior 

sobre a não naturalidade do uso de roupas. Segundo H. W. Janson (1992, p. 620), a obra 

de Manet: 

 
Ofendeu em especial a moralidade contemporânea, pela justaposição do nu e 
das figuras vestidas, numa composição ao ar livre, tanto mais do que o título 
inócuo não propunha qualquer significação “mais elevada”. Contudo, o grupo 
está numa pose tão convencional que Manet não pretendeu certamente 
representar qualquer acontecimento. A significação do quadro talvez resida 
nesta negação de plausibilidade, pois a cena nem se ajusta ao plano da 
experiência quotidiana, nem ao da alegoria. 

  

 

                                                
43 Marcantonio pertencia ao mesmo círculo do pintor Rafael. 
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Figura 54: O juízo de Paris, de Marcantonio Raimondi. C.1520.  
Fonte: <http://www.studiolo.org>  
 

 
Figura 55: Detalhe da obra O juízo de Paris, de Marcantonio Raimondi. C.1520.  
Fonte: <http://www.studiolo.org>  
 

 

Quanto à mulher nua,  o rosto é de Suzanne Leenhoff, mulher de Manet, e o 

corpo, de Victorine Meurente, modelo preferida do pintor. Estamos agora no reino da 

natureza e do sexo, representado pelo encontro da mulher nua com dois homens. A 

mulher nua transmite um sentimento de liberdade e parece não sentir nem um pouco de 

timidez diante dos homens bem vestidos com os quais dividem o piquenique. Os três 

primeiros personagens parecem estar em uma situação de agradável descontração, 
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exposta nas expressões dos rostos, que trazem um sorriso. A Suzanne, de pele muito 

branca, carrega uma sexualidade gestual e corporal, e não apresenta sentir frio ou calor. 

Segundo Janson (1992, p. 620): 

 
A nudez do modelo é “explicada” pelo contraste entre os tons quentes e 
macios da sua carne e o frio negro e cinzento do vestuário dos homens. Ou, 
por outras palavras, o mundo da pintura obedece a “leis naturais” diferentes 
das que governam a realidade cotidiana e o pintor deve ser mais fiel a sua tela 
do que ao mundo exterior.  
 
 

As personagens encontram-se em um bosque, ou talvez em um parque, dos 

muitos que existiam e ainda existem em Paris. É uma paisagem. Está ao lado de uma 

natureza morta, a cesta com frutas, esparramada pelo chão. Ao lado percebem-se as 

vestes de Suzanne e seu chapéu com um laço azul. Ao fundo pode-se notar outra 

mulher, com roupas brancas. O que ela faz? Refresca-se nas águas tranquilas do 

bosque? Ou desceu de sua canoa – que está ao fundo, no canto direito da tela – para 

fazer uma pausa? Será que ela escuta a conversa do grupo? Será que os conhece e 

também estava participando do piquenique? A obra é rica em detalhes e a paisagem é 

tão viva que parece estar bem próxima de nós.  

O grafite do Pincel Atômico (Figura 50) que faz referência a essa obra foi 

realizado em tons claros, desbotados, mas são nítidas as semelhanças com a obra 

original. A paisagem (bosque) aparece de forma distorcida, com certo grau de abstração; 

contudo, as personagens são facilmente identificadas – duas mulheres e dois homens. A 

natureza morta, assim como na obra original de Manet, aparece no canto esquerdo da 

imagem. 

 Mas não foi só o grupo Pincel Atômico que recorreu a um diálogo com a obra de 

Manet para um grafite: Maurício Villaça, um dos grandes grafiteiros da década de 1980, 

fez o mesmo (Figura 56). Na reprodução do quadro O piquenique na relva, um dos 

homens oferece à mulher a coxa do frango assado que se encontra no chão. O frango 

assado é uma referência que Maurício Villaça faz ao grafiteiro Alex Vallauri, que 

espalhou frangos assados, desenhados com estêncil, pela cidade de São Paulo. “Um 

frango assado e peças de piquenique davam ao grafite uma atmosfera chique-cafona” 

(SPINELLI, 2010, p. 133). Temos também a presença de um super-herói, o Fantasma, a 

presença de personagens em quadrinhos foi comum nos grafites da década de 1980, 

característica vinda da pop art. 
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Figura 56: Grafite de Maurício Villaça, inspirado em obra de Manet. São Paulo, 1980 
Fonte: http://enciclopediavisual.blogspot.com.br/2009/08/mauricio-vilaca.html 

 
 

Em relação à obra Guernica, de Pablo Picasso (Figura 53), sabe-se que foi uma 

encomenda do governo republicano espanhol, com o objetivo de mostrar a pátria 

arrasada pelo regime autoritário do fascismo que o ditador Francisco Franco impôs 

durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). A obra faz referência ao bombardeio da 

cidade de Guernica por aviões das tropas alemãs em abril de 1937, em apoio ao ditador 

Francisco Franco.  

O quadro transmite o sofrimento humano e a oposição vida versus morte. “O 

Guernica torna-se expressão da sina do existir humano, despido de qualquer mito 

salvador, pois é a própria crença na indestrutibilidade e na grandeza do espírito humano. 

Picasso, no Guernica, se revela ‘nietzschiano’” (RAMÓN, 1993, p. 56). É uma pintura 

mural e seu formato grandioso “engole” o espectador. A obra pertence ao cubismo, no 

qual o espectador tem acesso a uma multiplicidade de pontos de vista. As imagens são 

quebradas em partes ou planos que compõem toda a narrativa visual. Guernica transmite 

a ideia de destruição, morte, caos, sofrimento e drama. 

 
A pertinência da questão se assenta nestes dois aspectos: a) de um lado, 
observamos, na tela, a representação de fatos, personagens, atitudes, objetos, 
que são mesmo concretos, reais e chocantes, como foram os da vila de 
Guernica após o destruidor raid aéreo alemão. Isto aconteceu no dia 26 de 
abril de 1937. [...]; b) de outro lado, ao contemplar o mural, que perpetua o 
patético do fato histórico representado, somos tomados de um sentimento de 
universalismo e transcendência que nos interpela e subjuga. Sentimos a 
emoção dupla do encontro de nossa alma com a do artista, no fumegante chão 
de Guernica.  
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[...] 
Estão presentes três grupos de personagens: 1) três animais (cavalo, touro e 
ave); 2) três figuras masculinas (a criança de colo, cujos genitais estarão 
configurados através do nariz caído; a figura do guerreiro e a figura 
“bissexual” do lado direito); 3) três figuras femininas (a mãe com o filho, a 
mulher olhando pela janela e a mulher se arrastando). (RAMÓN, 1993, p. 40-
41-113) 
 
 

O grafite Guernica44 do Pincel Atômico (Figura 52), feito na cidade de Inhumas 

(GO), despertou a curiosidade das pessoas que passavam diante dele. Na maior parte 

dos casos, as pessoas nunca tinham visto a obra nem conheciam a tragédia em Guernica. 

No grafite há simetria e perspectiva: figuras em primeiro plano e planos no fundo. No 

canto direito da imagem, um tipo de guia apresenta a obra até então desconhecida ao 

público: “Guernica de monsieur Picasso pintado em 1937”. A presença do guia revela-

nos uma característica de museu e/ou passeio educativo, dando sentido ao nome da 

série: Museu Grafite. Em Guernica temos apenas preto, branco e cinza. Note que, no 

grafite, eles tentam reproduzir cores em tons de cinza, assim como na obra original. 

As influências da arte erudita não param por aí. O grafite mostrado na Figura 57, 

a seguir, foi realizado em 1989 por Nonatto Coelho, em Inhumas, e nele podemos notar 

a presença de uma paisagem, na qual existe o predomínio da cor azul. A árvore em rosa, 

com o ambiente azul, e a proporção exagerada do dólar remetem-nos à composição do 

movimento surrealista.45 Explorar o inconsciente, a valorização do sonho, a loucura e 

aproximar-se de tudo que fosse antagônico à lógica – libertar-se da lógica – e estivesse 

fora do controle da consciência. Existe uma ironia: o dólar “brota” da árvore. Seria uma 

crítica ao capital estrangeiro? O dólar que nasce de uma árvore dá bons frutos? Essa 

dança não seria uma ironia à economia da época? Sabe-se que a sociedade brasileira 

conviveu, em 1989, com uma das inflações mais elevadas de sua história, durante o 

governo de José Sarney (1985-1990). Nesse grafite, as baratas, elemento marcante na 

arte de Nonatto Coelho, estão posicionadas como estrelas – o céu está sujo? O ar está 

poluído? A economia está uma sujeira? É uma crítica à política nacional e internacional 

vigente. 

                                                
44 No momento em que a fotografia foi tirada, um cavalo passou na frente do grafite, mas mesmo diante 
do ocorrido conseguimos notar as semelhanças com a obra original e a visão da morte em ação. 
45 Surge na França no início do século XX (1924). O Surrealismo é uma corrente organizada, mas 
também produto de uma mentalidade própria de época. Na primeira fase da poética surrealista, a arte 
possui justamente um caráter de teste psicológico, mas, para que este seja autêntico, é preciso que não 
haja intervenção da consciência e que o processo de transcrição seja absolutamente “automático”. Há uma 
valorização do inconsciente já que para os surrealistas “o inconsciente é a região do indistinto: onde o ser 
humano não objetiva a realidade, mas constitui uma unidade com ela. A arte, pois, não é a representação, 
e sim comunicação vital, biopsíquica, do indivíduo por meio de símbolos” (ARGAN, 1992, p. 360). 
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Figura 57: Grafite de Nonatto Coelho, ironizando a inflação. Inhumas, Goiás,1989 
Fonte: Acervo pessoal do artista Edney Antunes. 
 
 

Mas não foi só o grupo Pincel Atômico que levou para as ruas obras de arte 

mundialmente famosas. Outros grafiteiros também fizeram o mesmo. Podem-se ver 

uma Mona Lisa armada (Figura 58) e os rostos de Obama (Figura 59) e de Bob Marley 

(Figura 60) estampados em grafites ao redor do mundo, uma postura advinda da pop art. 

 

 

 
Figura 58: Grafite Mona Lisa, de Banksy  
Fonte: Hunter (2013) 
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Figura 59: Bob Marley. Grafiteiro anônimo, Londres, Reino Unido.  
Fonte: Hunter (2013) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 60: Grafite Obama. Grafiteiro anônimo, Nova Iorque.  
Fonte: Hunter (2013) 

A pop art foi a primeira influência nítida no trabalho do Pincel Atômico (Figura 

61) e de diversos outros grafiteiros da década de 1980, e continua influenciando o 

cenário da grafitagem nos dias atuais. Não é nada difícil encontrar uma reprodução da 

famosa Marilyn Monroe da pop art grafitada em Goiânia atualmente (Figura 62). O 

próprio Edney Antunes lança mão dessa famosa mulher e ícone da arte pop em seus 

trabalhos.   
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Figura 61: Grafite Marilyn Monroe – Pincel Atômico – Goiânia, 1988.  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 

 

 
Figura 62: Grafite Marilyn Monroe – Prédio da FAV/UFG, Câmpus II – Goiânia, 2013.  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 
 

Movimento estilístico ocidental, a pop art surgiu na Inglaterra (Londres) e nos 

EUA (Nova Iorque) em meados do século XX e tem como ponto de origem a 

metrópole. Foi extraída em grande parte do circuito de comunicação social, colocando 

em crise a representação realista do mundo, no jogo dialético entre pintura e fotografia. 

À época, utilizava imagens ligadas ao sistema capitalista, à sociedade de consumo e ao 
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modo de vida, principalmente dos estadunidenses, a partir de personagens de histórias 

em quadrinhos, do cinema hollywoodiano e da música popular; aos bens de consumo, 

como carros, refrigeradores e televisores; e a gêneros alimentícios, como refrigerantes e 

sopas. São elementos massificados que se repetem nas obras e fazem uma crítica à 

alienação provocada pelo sistema e pela substituição do homem pela máquina.  

 
O artista pop trata esses materiais de modo muito especial. Por um lado 
insiste em que a história em quadrinhos ou a lata de sopa ou o que quer que 
seja é simplesmente um motivo, um pretexto para um quadro, como para 
Cézanne o modelo uma maçã é uma natureza morta. (WILSON, 1974, p. 5) 
 
O pop decidiu representar graficamente tudo o que antes era considerado 
insignificante, irrelevante mesmo, como arte: todos os níveis da ilustração 
publicitária, de revistas e jornais, anedotas do Times Square, bricabraque, 
mobiliário e acessórios vistosos, de mau gosto, vestuário e produtos 
alimentares vulgares, estrelas de cinema, pin-ups, bandas eram desenhadas. 
Nada era sagrado, e quanto mais barato e mais ordinário melhor. (LIPPARD, 
1976, p. 90) 
 

Entre os artistas mais importantes do movimento, destacam-se Richard 

Hamilton,46 Andy Warhol47 e Roy Lichtenstein.48 Andy Warhol, polêmico, utilizava 

imagens de artistas conhecidos e cobiçados. Um exemplo é Marilyn Monroe: 

 
Na verdade, uma das características das imagens de Warhol é sua extrema 
vulgaridade: as marcas mais famosas, a sopa Campbell, Coca-Cola, Marilyn 
Monroe, Elizabeth Taylor; a pintura mais famosa do passado – a Mona Lisa; 
os objetos mais familiares; notas de dólares, jornais. E quando a imagem 
eleita não é reconhecida por si mesma, sejam batidas de automóveis, cadeiras 
elétricas, conflitos raciais, explosões de bomba de hidrogênio, etc., pertencem 
sempre a uma categoria divulgada pelo mass media.  (WILSON, 1974, p. 14)  

                                                
46 “Richard Hamilton, britânico. De 1954 a 1955 começou a ganhar importância crescente no 
desenvolvimento da arte pop. Em 1955 fez uma mostra de seu trabalho dos últimos quatro anos na 
Hanover Gallery. Dentre suas obras mais importantes podemos citar a colagem de 1956: Just What Is It 
that makes today’s homes so differerent, so appealing, na qual destaca as atraentes mercadorias de 
consumo do início do século XX” (WILSON, 1974, p. 16). 
47 Andy Warhol nasceu em Pittsburgh, EUA. Mudou-se para Nova Iorque em 1949. “Começou a fazer 
seus quadros usando serigrafia, processo sofisticado de estêncil, usado geralmente pelos artistas para a 
produção múltipla de trabalho gráfico. Não somente deu um passo sem precedentes ao usar um processo 
de impressão como de pintura, mas adotou também um desenvolvimento comercial recente do processo 
serigráfico, em que a imagem, em vez de ser laboriosamente cortada a mão, é aplicada na tela de seda, por 
processo fotomecânico. Warhol parece simplesmente ter acompanhado a lógica de uma arte baseada em 
imagens massificadas. O efeito, combinado com a banalidade das imagens, no que era reforçado pela 
prática freqüente de repetir as imagens, geralmente um grande número de vezes, seja na mesma tela ou 
em séries de telas separadas. Seu trabalho revela algumas preocupações constantes com fama, glamour, 
morte, com violência, os desastres e o dinheiro” (WILSON, 1974, p. 16). 
48 Roy Lichtenstein, um dos criadores da por art na América, nasceu em 1923 em Manhattan - EUA . 
Seus primeiros trabalhos se inspiram na publicidade e “revelam sua surpreendente habilidade para 
organizar os desenhos simples mas vitais de suas fontes, em estruturas formais, unificadas, poderosas e 
coerentes, embora retendo uma fidelidade tão grande ao original, que o espectador é constantemente 
lembrado tanto da imagem figurativa e de sua fonte (publicidade ou quadrinhos), como do fato físico, 
tradicional, da pintura: cor, linha, forma, composição, etc” (WILSON, 1974, p. 10). 
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A pop art é popular, passageira e principalmente uma forma de resistência e 

rejeição a certos valores. É uma quebra dos valores tradicionais da arte, e talvez por isso 

sua influência seja tão forte no grafite. 

 
Como diz John Russell: O pop foi um movimento de resistência: um 
comando sem classes, contra o establishment em geral e contra a arte 
estabelecida em particular. Colocou-se contra o museu institucionalizado, 
contra o crítico velha-guarda, o colecionador clássico, o marchand clássico. E 
Richard Morphet escreveu que: “Raízes importantes do pop inglês jazem na 
atitude antielitista de uma geração cujo cotidiano em seus anos de formação 
envolveu-a excepcional e completamente em suas ocasionais fontes de 
material: a cultura publicitária massiva da vida moderna. A arte pop britânica 
nasceu da rejeição de toda uma geração da cultura da classe alta, e de uma 
revolta contra o próprio sistema de educação artística, contra o 
provincianismo e paroquialismo dos colégios de arte ingleses”. (WILSON, 
1974, p. 34) 

  

A realização de vários grafites demonstrou que a arte de rua do Pincel Atômico 

estava engajada com as grandes referências da arte erudita. Edney Antunes e Nonatto 

Coelho, além de apresentarem uma postura crítica em seus grafites, trazem também 

neles uma problemática educacional e artística, ao abordarem, nas ruas, obras de arte 

famosas. 

Os trabalhos do grupo Pincel Atômico, para além das ruas da cidade, também 

chegaram às galerias de arte de Goiânia. O grafite institucionalizado e exposto em uma 

galeria era algo completamente novo para a sociedade local e teve uma ótima aceitação 

por parte da imprensa goiana, que convidou toda a sociedade para prestigiar o evento: 

 
Primeiro eles fundaram o Pincel Atômico, com a proposta de levar o grafite 
para às ruas de Goiânia, mudando a paisagem da cidade com cores e formas 
simples, projetadas em muros e paredes. Nasceram então super-heróis, 
borboletas, estrelas, sensuais figuras femininas e prosaicas flores, sob o lema 
“spray na mão e imaginação”. Agora, em novos suportes, tais criações 
ampliam sua abrangência: hoje as 21 horas, na Casa Grande Galeria de Arte, 
acontece o vernissage de Grafitti em Exposição, reunindo trabalhos dos 
artistas plásticos Edney Antunes e Nonato, que convidam, com bom humor, 
também para um “coquetel molotov”. (O POPULAR, 30 /08/1988) 

 

 

A exposição do grafite do grupo Pincel Atômico foi realizada em agosto de 1988 

na então Casa Grande Galeria de Arte (hoje Fundação Jaime Câmara), onde chegaram 
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graças ao apoio da proprietária e marchand Célia Câmara.49 Essa mulher tão influente 

ajudou não apenas o grupo de grafiteiros, mas também artistas como Siron Franco, 

Antônio Poteiro, Omar Souto, Cleber Gouvêa50 e D. J. Oliveira.51 Segundo Nonatto 

Coelho: 

 
A Célia era aquela pessoa que gostava da novidade. Podemos dizer que, em 
nível de Brasil, o grafite não era novidade, pois já tinha em São Paulo e Rio 
de Janeiro. São Paulo era a trombeta. As coisas quando aconteciam em São 
Paulo acabavam sendo difundidas no mundo, aliás, no Brasil. E a Célia 
Câmara, ela adorava essas novidades. Ela abriu as portas da Galeria Casa 
Grande, era a Galeria mais conceituada de Goiás na época, exatamente para 
lançar o grupo Pincel Atômico, para lançar as ideias do Grupo Pincel 
Atômico. Ela tinha muito carinho, muito, e apoiou essas ideias inovadoras e 
ao novo, mesmo que esse novo era apenas em Goiás. Nós não podemos falar 
que o grafite era novo. O grafite nasceu em Nova Iorque como consciência de 
grafite, como consciência de protesto nos guetos. Mas quando ele chegou pra 
gente aqui era novo aqui. No nosso Estado ele era novo como consciência de 
grafite, de arte pública, de arte de protesto, de arte social, ele era novo. A 
Célia apoiou isso sem restrições. Ela não tinha preconceito de nada de arte, 

                                                
49 Maria Célia Câmara, em Jacarezinho, Paraná, foi criada na cidade de São Paulo. Ela casou-se em 
Goiânia, em 1943, com o jornalista Jaime Câmara, fundador do jornal O Popular, em 1938. O casal teve 
filho único, Jaime Câmara Junior.  Célia Câmara atuou de maneira corajosa em defesa da arte e da cultura 
e, assim, tornou-se  marchand respeitada, que promovia exposições e eventos, tanto em Goiânia como em 
Brasília, onde foi morar em 1974, devido à eleição de Jaime Câmara para deputado federal, cargo que ele 
exerceu por dois mandatos.  Com a exposição de Walter Lewy, Célia entregava a Goiânia, em 1972, a 
Casa Grande Galeria de Arte, que mais tarde viria a ser renomeada para Fundação Jaime Câmara, mas 
sem mudar a sua essência na promoção de exposições, lançamentos de livros, conferências, cursos e 
concursos literários, revelando ou reconhecendo o talento de artistas importantíssimos: Tiana Tomé, 
Neusa Garcia, Leides Machado César, Omar Souto, Juca de Lima, Antunes Arantes, Alexandre Liah, 
Siron Franco, Isa Costa, Cléber Gouvêa, Roos, D. J. Oliveira, Cléia Costa, Selma Parreira, Elder Rocha 
Lima, Tai Hsuan-na, Geovanni, Dinéia Dutra, Lita Xavier, Antônio Poteiro, dentre tantos outros. 
Disponível em: 
<http://www.ccon.go.gov.br/homenageados_detalhes/C%C3%A9lia+C%C3%A2mara/12>. Acesso em: 
25 mar. 2013 
50 “Nascido em Uberlândia no ano de 1942, Cleber Gouvêa viveu grande parte de sua vida e criou sua 
obra em Goiânia, onde faleceu em 2000. Começou a estudar arte aos 12 anos de idade, em Uberlândia, 
em 1958 mudou-se para Belo Horizonte em busca de formação na Escola Guignard, onde cursou 
cerâmica e xilogravura, e onde, por falta de recursos financeiros, passou a residir. Em 1962, aos 20 anos, 
fixou sua residência em Goiânia com o objetivo de implantar um ateliê de litografia na Faculdade de 
Belas Artes de Goiás. Nos trinta anos que lecionou tornou-se um dos professores mais notáveis do antigo 
Instituto de Artes da UFG, onde trabalhou até 1992, quando se aposentou da atividade docente.” 
(SOBRAL, 2013a)  
51 “Dirso José de Oliveira nasceu em Bragança Paulista, em 1932. Aos 11 anos de idade teve contato com 
o universo artístico. Aos 16 anos, deixou a cidade natal e mudou-se para São Paulo indo atrás de trabalho 
e formação artística. Em 1956 fixou residência em Goiânia e não tardou em se destacar no nascente meio 
artístico local, por meio da prática da pintura ao ar livre e, a partir de 1960, pelo trabalho inovador como 
cenógrafo do Teatro de Emergência, que foi dirigido por João Bênnio (1907-1984). Na escola Goiana de 
Belas Artes tornou-se, a partir de 1961, professor referencial para a formação das primeiras gerações de 
artistas goianienses. Um método particular de ensino, calcado na abertura de um ateliê coletivo, na 
liberdade de expressão e na relação pessoal com os alunos, colaborou para difundir a linguagem 
expressionista entre os jovens artistas que se formaram na EGBA. Com bolsa de estudos concebida pela 
EGBA, viveu e trabalhou em Madrid, Espanha, entre 1968 e 1969. Em 1970, ao retornar a Goiânia 
retomou as atividades professorais por mais dois anos, depois, encerrou trabalho de docência e, por 
entender que tinha cumprido sua missão em Goiânia, em 1973, mudou-se para Luziânia, onde montou 
seus ateliês.” (SOBRAL, 2013b). 
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ela é alguém que apoiava incondicionalmente porque ela acreditou. 
(COELHO, 2012)52 
 
 
 

 A exposição contou também com o apoio cultural da empresa Pinauto, uma 

revendedora de carros;  do museu de Arte de Goiânia; da Associação de Bancos no 

Estado de Goiás (ASBAN); e foi organizada pela organização Jaime Câmara – Sistemas 

de rádio, televisão e jornal. 

O convite para a exposição (Figuras 63 e 64), elaborado por Edney Antunes, é 

de forte carga simbólica. A Figura 63 mostra a parte externa do convite e nela podemos 

notar primeiro o local onde foi realizado o evento: Casa Grande Galeria (Rua 8, nº 57 – 

Centro – Goiânia – GO). Abaixo, em amarelo e preto (cores que remetem à radiação), 

tem uma série de elementos que representam o grafite do Pincel Atômico: o sapo; a 

coxinha mutante; o fusca mutante; o trifólio (símbolo internacional da radiação); os 

símbolos do comunismo (foice e martelo), do anarquismo, do movimento hippie (paz e 

amor) e da Volkswagen; o logo da Rede Globo de Televisão; o cifrão representando o 

sistema capitalista; a suástica rementendo ao nazismo alemão; a estrela de Davi; o Yin-

yang que representa a dualidade de tudo que existe no universo por exemplo o bem e o 

mal; e, por fim, o símbolo do rock, que foi um dos temas principais da exposição. “Fiz o 

grafite Roll, com a figura do Elvis Presley segurando um disco, um tipo de homenagem 

à origem do rock’ n’ roll’” (ANTUNES apud O POPULAR, 28/08/1988). Todos esses 

elementos fazem alusão à geração dos anos 80. Distintos e de forte carga simbólica, 

reunidos em um só lugar, esses desenhos representam mais uma vez a referência das 

obras do Pincel Atômico à política, à cultura, à economia e à história mundial.  

 Já a Figura 64 mostra a parte interna do convite, com local e data da exposição. 

O que nos chamam a atenção na foto é a camiseta escolhida por Edney Antunes: 

“radioativo é a mãe” e, bem ao fundo, a coxinha mutante aflita. Já havia quase um ano 

do rompimento da cápsula de Césio-137, e o Pincel Atômico ainda abordava a temática, 

deixando clara a relevância do tema para os artistas e a importância de lembrar o 

acontecimento para que não caísse no esquecimento de toda a sociedade. Baxandall 

(2006, p. 27) diz que, entre as várias maneiras que existem de olhar uma obra de arte, 

uma delas é “considerá-la como produto de uma atividade intencional e, portanto, como 

resultado de determinado número de causas”. 

                                                
52 Segunda entrevista com o artista plástico Raimundo Nonatto Coelho, realizada em outubro de 2012 no 
Espaço Cultural Nonatto Coelho, localizado na cidade de Inhumas (GO). 
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Figura 63: Face externa do convite para a exposição do grupo Pincel Atômico. Casa Grande 
Galeria de Arte,  Goiânia, 1988  
Fonte: Acervo da Escola de Artes de Goiânia. 
 
 

 
Figura 64: Convite para a exposição do grupo Pincel Atômico. Casa Grande Galeria de Arte, Goiânia, 

1988 
       Fonte: Acervo da Escola de Artes de Goiânia. 
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 Expor seu trabalho em uma galeria representou um momento de 

institucionalização e notoriedade do Pincel Atômico. Os artistas trataram esse fato como 

uma extensão do trabalho artístico do grafiteiro e não deixaram a rua de lado. Esse 

fenômeno de institucionalização do grafite já acontecia no eixo Rio-São Paulo. 

 
A dupla que se define como “ilimitada” não quer restringir o alcance do 
grafite. “Apesar desta mostra na galeria, vamos continuar com trabalhos nas 
ruas. Aliás, esta exposição é justamente uma extensão da proposta, a exemplo 
do que vem ocorrendo em lugares como Rio de Janeiro e São Paulo, onde há 
muito grafiteiros”, afirma Nonatto. (O POPULAR, 28/08/1988) 

 

 Nos jornais, a exposição foi recebida com sucesso. Artista conhecidos 

prestigiaram os grafites do Pincel Atômico na galeria: “A noite foi movimentada, com 

artistas plásticos – M. Cavalcante, Omar Souto, Miriam Pires, Amaury Menezes, Carlos 

Senna e J. Lima, dentre outros jornalistas e pessoas interessadas em avaliar de perto a 

que vem o grafitismo tecendo seus comentários” (PINHEIRO, 1988). 

 Os grafiteiros do Pincel Atômico fizeram uma inversão. Levaram obras eruditas 

para as ruas, com a série Museu Grafite, e depois levaram o grafite – arte 

essencialmente urbana – para a galeria. Ao levar uma síntese formal de seus trabalhos 

anteriores, feitos no espaço urbano, para dentro das galerias, eles institucionalizaram o 

grafite. Alteraram os laços do grafite com a sociedade goiana, que antes só havia visto 

aquele trabalho nos muros da cidade. A ida do grafite do Pincel Atômico para um 

espaço fechado representou um momento marcante na vida dos artistas, momento de 

grande reconhecimento do trabalho na mídia local. Mesmo diante do sucesso, a dupla 

do Pincel Atômico não voltou a expor em nenhuma outra galeria, visto que, como já 

dito anteriormente, a dupla se desfez quando Nonatto Coelho vai para Paris em 1991. 

 

 

2.3 Procedimentos técnicos do grupo Pincel Atômico 

 
“Spray na mão e imaginação” 

 (lema do Pincel Atômico) 
 

 

A maioria dos trabalhos sobre grafite cita com pouca frequência as técnicas 

utilizadas pelos grafiteiros. Embora a lata de spray seja a ferramenta tradicionalmente 
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mais utilizada pelos grafiteiros de todo o mundo, não podemos deixar de falar da nova e 

grande gama de materiais que são utilizados para a elaboração do grafite. Podemos 

destacar as tintas (óleo/acrílica), o aerógrafico, o giz pastel oleoso, os pôsteres, as 

etiquetas, entre outros, conforme atesta a pesquisadora Bulhões (2012), no seu trabalho 

sobre arte de rua: 

 
A arte de rua abrange trabalhos de artistas que usam os espaços das cidades 
como suporte para se expressar, criarem seus próprios veículos de 
comunicação, redes de distribuição e valores estéticos. Em experimentações 
individuais ou coletivas, esses criadores receberam grande influência do 
movimento punk53, e são, eles mesmos, personagens do hip-hop54, do skate, e 
de outras ramificações, conexões e evoluções da cultura urbana. Em muitos 
casos, uma postura marginal é defendida como filosofia e base conceitual dos 
trabalhos. A arte de rua vai além do grafite, um termo que virou sinônimo da 
arte integrada ao movimento hip hop, pois abrange inúmeras manifestações, 
integrando diferentes regras, estilos e códigos de conduta. Utilizam como 
meios cartazes, adesivos, pincéis, stencils e até sprays, para se expressarem 
com as mais variadas técnicas e estilos.  
 
 

 A dupla integrante do Pincel Atômico não participou ativamente dos 

movimentos hip- hop ou punk, mas trazia em seus grafites elementos pictóricos que 

aludiam a eles. Em se tratando de técnicas, sem sombra de dúvida o estêncil foi a mais 

utilizada pelos grafiteiros da geração dos anos 1980, incluindo os artistas do grupo 

Pincel Atômico. O estêncil utiliza para imprimir uma ilustração a aplicação de tinta, em 

spray ou não, em qualquer superfície ou objeto.  “De uma matriz em papelão, as figuras 

vão sendo projetadas, num processo simples e rápido” (O POPULAR, 1º/01/1988). 

Além de ser um procedimento rápido, a partir dele o grafiteiro pode repetir a figura 

                                                
53 “O punk está relacionado a uma subcultura juvenil surgida na Inglaterra em meados dos anos 1970. A 
partir daí surgiram as diretrizes básicas do que viria ser o movimento punk e o ser punk, ambos 
exportados para outros países. O grupo punk se articula por e contra a lógica excludente da sociedade, 
uma vez que elabora um conjunto de valores e comportamentos baseados nas sociedades informatizadas, 
multiculturais e excludentes, articulando os símbolos que ela gera com o imaginário do contexto urbano. 
Elege representações da exclusão, do feio, do repugnante para compor o conjunto de sinais, símbolos e 
mitos que são articulados aos constrangimentos da vida urbana (a indiferença, a violência e a 
desigualdade social existentes nas grandes metrópoles) e utilizadas para construir seus laços sociais” 
(GONÇALVES, 2005, p.122). 
54 Felix (2005) localiza o surgimento do hip hop no Brasil no início dos anos 1980, em um contexto de 
redemocratização política. “Neste momento aportava os bailes black um novo tipo de música negra norte-
americana, em que mais se falava do que se cantava. O público inicialmente passou a denominar esse 
estilo de ‘tagarela’ e passou a perceber que quase todas as músicas falavam de negros. Como a música de 
fundo era quase sempre um funk, ele passou a ser chamado de ‘funk falado’.” (p.7 1). “[...] A dança 
apresentada nesses clips também era uma novidade, embora alguns de seus passos já viessem sendo 
praticados por parte dos frequentadores daqueles espaços. Surgiu de forma ‘parcelada’, isto é, os seus 
diferentes elementos foram sendo adotados por pessoas que não viam maiores ligações com a dança que 
praticavam nos bailes black. O fato é que tais expressões culturais, antes do surgimento do Hip Hop, não 
assumiam, aqui no Brasil, uma posição politicamente contestadora explícita” (p.77) (PEREIRA, 2010, p. 
28) 


