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quantas vezes forem necessárias. Um dos integrantes do grupo, Edney Antunes, afirma 

que “naquela época o grafite começou a ter expressão através do estêncil, que hoje está 

forte também, mas já existem outras técnicas. O estêncil remetia ao mundo da pop art, 

ao mundo até de referências da arte moderna”55. A técnica do estêncil foi utilizada pela 

primeira vez na Rússia, no início do século XX, na produção de cartazes de propaganda 

política e depois durante a II Guerra Mundial (1939-1945). Spinelli (2010, p. 30) 

definiu:  
O estêncil, de estrutura compositiva e técnica absolutamente simples, feito à 
mão, impresso com método rápido e barato, por intermédio de máscaras 
recortadas, transforma-se num novo suporte e veículo estético de um criador 
engajado no processo de propiciar experiências artísticas para todos os 
públicos.  
 
 

Na cena contemporânea, um dos artistas de destaque na técnica do estêncil é o 

grafiteiro inglês Banksy,56 que certamente é um grande exemplo para artistas de todo o 

mundo, uma vez que cria figuras polêmicas, irônicas e de teor político. Banksy usa o 

grafite para contestar a violência com os animais, os problemas políticos e sociais do 

seu país, as dificuldades dos artistas de mostrar em sua arte nas galerias e outros temas 

polêmicos. Os grafites polêmicos de Banksy o colocam no ranking dos grandes nomes 

da arte de rua contemporânea. 

O próprio Edney Antunes caracteriza o trabalho de Banksy (Figura 45) como um 

“grafite político” e assume as influências do inglês em seu trabalho. Antunes continua 

utilizando muito a técnica do estêncil em seus grafites (Figura 46), misturando cores 

vivas e fluorescentes – de cor luminosa – que transmitem um “brilho” a mais às 

                                                
55 Entrevista com o artista plástico Edney Antunes, realizada em novembro de 2012 na Escola de Artes de 
Goiânia. 
56 “Banksy é o artista grafiteiro mais conhecido da Grã-Bretanha. Foi criado em Bristol e lá se envolveu 
com a cena do grafite no fim de sua explosão na década de 1980. Começou pintando em estilo clássico, 
mas passou a usar estênceis depois de um incidente desagradável: abandonado pelo resto de sua equipe 
porque pintava muito devagar, ele teve que se esconder da polícia por seis horas embaixo de um trem. 
Com estênceis, foi capaz de transformar seu humor e sua irreverência numa tremenda força visual. Hoje 
em dia, sua notoriedade é tão grande no Reino Unido que a imprensa segue com entusiasmo suas proezas. 
Em 2004, pinturas suas foram encontradas e rapidamente removidas tanto na Galeria Tate quanto no 
Louvre. Essas contribuições pessoais foram chamadas de ‘atalhos’. Depois disso, outros museus de 
destaque também serviram de alvo. Segundo Banksy, ‘passar de fato pelo processo de ter uma pintura 
selecionada deve ser muito chato. É muito mais divertido chegar lá e colocá-la você mesmo’. Entre suas 
outras façanhas incluem-se a produção de grafite como forma de protesto em prol dos animais confinados 
em vários zoológicos internacionais, a adulteração de exemplares do primeiro disco de Paris Hilton em 
diversas lojas de discos em todo o Reino Unido e a colocação na Disneylândia de uma réplica em 
tamanho natural de um detento da Baía de Guantánamo. O espírito do ‘faça você mesmo’ de Banksy foi 
aplicado aos seus livros Existencialism, Banging Your Head Against A Brick Wall e Cut It Out, todos em 
edição do autor, e as exposições que ele organizou. Através de sua ‘lírica’, suas ações e suas obras, 
Banksy mantém o seu vigor político e ao mesmo tempo garante que compreendamos a brincadeira” 
(GANZ, 2010, p. 138). 
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imagens. Mas quando integrava o grupo Pincel Atômico, ele e Nonatto Coelho, além do 

estêncil, realizaram grafites a “mão livre” para fazer o traço de alguns desenhos. 

Quando falamos de “mão livre” estamos nos referindo ao uso livre do jato portátil 

(spray), quando o grafiteiro não usa nenhum molde para compor o grafite. A mão livre 

facilita a homogeneidade da cor, enquanto a maior vantagem da tinta spray é que está 

sempre pronta para ser usada e com tempo de secagem muito rápido – em torno de 10 

minutos.  Eles também utilizaram pincéis tradicionais para preencher os espaços de seus 

desenhos, procedimento que é similar aos que os artistas usavam nas academias de artes 

visuais para pintar telas. É um procedimento mais demorado, contudo, confere um 

acabamento melhor ao desenho.  

Ao contrário do que muitos acreditam, os grafites podem ser realizados tanto nos 

muros – local mais comum – como em outros locais da cidade, por exemplo, postes, 

latas de lixo, telefones públicos, hidrantes, ônibus, metrôs, carros e vidros, numa total 

interatividade com a imagem urbana, ou melhor, que pertencem ao mobiliário urbano.57 

O jato que sai do spray, o traço que é lançado, o desenho que se forma com as 

múltiplas cores que surgem, a imaginação que vai e vem nas grandes cidades, o sonho e 

o pesadelo: o muro é o espaço onde se pode expressar uma ideia e ao mesmo tempo 

poder compartilhar essa ideia com os habitantes da cidade. 

 

 
                                                
57Mobiliário urbano (urban furniture, mobilier urbain, mobilaje urbana). Conjunto de elementos 
materiais localizados em logradouros públicos ou em locais visíveis desses logradouros e que 
complementam as funções urbanas de habitar, trabalhar, recrear e circular: cabinas telefônicas, anúncios, 
idealizações horizontal, vertical e aérea; postes, torres, hidrantes, abrigos e pontos de parada de ônibus, 
bebedouros, sanitários públicos, monumentos, chafarizes, fontes luminosas etc (FERRARI, 2004). 
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Figura 65: Grafite de Banksy. Londres, Reino Unido [ s.d.]  
Fonte: http://casavogue.globo.com/LazerCultura/noticia/2012/07/fotos-reais-recriam-grafites-de-
banksy.html 
 

 
Figura 66: Edney Antunes grafitando com a técnica do estêncil. Goiânia, 2013 
Fonte: Acervo pessoal de Edney Antunes. 
 

 Outras técnicas existem quando o assunto é grafite, entre elas a areografia, que 

consiste numa técnica de pintura e ilustração que utiliza aerógrafos – instrumento em 

que a tinta é lançada pela pressão de uma fonte de ar bem parecido com o resultado do 

spray, porém permite a criação de cores em degradê. Por fim, a utilização dos stickers, 

formas adesivas já prontas, que são aplicados em qualquer local, contendo críticas 

políticas e sociais ou simplesmente fazendo com que a arte interaja com as ruas e seus 

transeuntes. 

Os grafiteiros podem usar apenas uma técnica ou quantas quiserem na 

composição do mesmo grafite. Acreditamos que para ser um bom grafiteiro existem 

algumas premissas: conhecer as técnicas, explorar a criatividade com humor e ironia, 

conhecer sobre a história da arte e sobre as cores, e ser um bom desenhista. Segundo 

Matisse (2007, p. 179), “o desenho não é só um exercício da habilidade específica, mas, 

sobretudo, um meio de expressão de sentimentos íntimos e descrição de estados de 

espíritos”. O desenho, segundo o autor, traz uma “invenção que lhe é própria e provém 

da penetração do tema pelo artista” (p. 195).  

Em relação às cores, o grafite tem suas particularidades. O enorme leque de 

materiais que podem ser utilizados para a composição dos grafites permite que sejam 
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múltiplas as opções de cores. Existem no mercado até sprays de cores florescentes – 

aquelas que brilham no escuro e trazem um tom iluminado para a obra. A importância 

da multiplicidade de cores nos grafites está no fato de que elas nos trazem variadas 

sensações: frio, calor, alegria, tristeza, paixão, sujeira, limpeza e muitos outros 

sentimentos. Assim, as cores utilizadas pelos grafiteiros são geralmente fortes e vivas, 

pois se mesclam com o “cinza” das cidades e ao mesmo tempo chamam a nossa atenção 

no meio de tantas informações urbanas. 

 

 
 

2.4 Resquícios do registro de um tempo distante 

 
“[...] o grafite não era a tal ‘porta de entrada 

para a criminalidade’, mas uma ‘porta de 

entrada para a arte’ e uma lente para ver o 

mundo.” (Marc Ecko)  

O ex-integrante do Pincel Atômico Edney Antunes reside na cidade de 

Aparecida de Goiânia e faz principalmente instalações, expondo seu trabalho por todo o 

estado de Goiás e pelo Brasil. O conjunto de instalações que Edney Antunes 

desenvolveu nos últimos anos exibe um belo conjunto conceitual,58 que coloca seu 

trabalho nas relações entre arte, política e mídia contemporânea. Grande parte das 

instalações do artista retrata os excluídos e promove uma reflexão sobre a realidade 

social, econômica e cultural do Brasil, como também aborda os desdobramentos do 

sistema capitalista na contemporaneidade.  

A Figura 67 mostra uma das instalações do artista que traz a denúncia social 

como tema principal. Foi exposta em 2011 em Anápolis,  no 17º Salão Anapolino de 

Arte, no qual Edney foi premiado. Crianças atrás de grades revelam, com seus aspectos 

físicos, modos e vestuários, uma realidade presente no Brasil: a pobreza. As grades 

representam a prisão: sem acesso à educação, sem liberdade, sem alimentação adequada 

e sem saúde. Abaixo da foto, temos um quadro com marcas de produtos mundialmente 

                                                
58 “A arte conceptual considerou no seu núcleo, processos e resultados de pesquisas artísticas, nos quais o 
conceito ou ideia presente tem prevalência sobre a sua materialização” (MENDES apud CHORÃO, 1998, 
p.730). “Ao conferirem maior importância à comunicação de uma ideia sobre a produção de um objeto, 
questionaram o próprio processo de criação artística. A ênfase passou a ser colocada na ‘arte como ideia’, 
o que resultou num afastamento de formalização plástica. Na arte conceptual, encontrou-se pois, a noção 
de que o conceito ou ideia motivadora era o derradeiro objectivo da obra, que podia ser concretizado e 
comunicado visualmente com muito pouco recurso a matéria.” (FERREIRA, 2010, p.64) 
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famosas, como Nokia, Rolex, Louis Vuitton, Ferrari, Gucci, Johnson & Johnson, Nestle, 

Nike, Sony e McDonald’s, empresas que exploram o trabalho do homem pagando 

baixíssimos salários em troca da produção de mercadorias que são vendidas a preços 

absurdos no mercado capitalista.  

 

 
Figura 67: Instalação de Edney Antunes. 17º Salão Anapolino de Arte. Anápolis, 2011. 
Fonte: Acervo do artista Edney Antunes. 
 

A Figura 68, por exemplo, mostra uma das últimas instalações realizadas por 

Edney em 2013 e foi intitulada de “Conversando com... (Andy Warhol)”, na qual 

podemos perceber a pop art ainda influenciando o trabalho do artista. Nela está retratada 

um dos marcos da pop art: a famosa sopa Campbell’s, de Andy Warhol, dentro de um 

carrinho de supermercado. Logo à frente do carrinho, encontra-se um cifrão: símbolo do 

sistema capitalista. Vê-se que em ambas persiste o humor crítico do artista. 

 



100 
 

 

 
Figura 68: Conversando com.. (Andy Warhol). Instalação de Edney Antunes. Goiânia, 2013 
Fonte: Acervo do artista Edney Antunes. 
 

Em se tratando de grafitagem, atualmente Edney Antunes realizada vários 

trabalhos, inclusive oficinas de grafite no ensino básico, tanto na rede pública quanto na 

rede particular.  

 
O artista plástico Edney Antunes, 47 anos, assina o projeto Grafite Dez, 
Drogas Zero. “É quase uma gota no oceano, mas é relevante”, diz Edney 
Antunes, pioneiro da arte do grafite em Goiânia. [...] Durante dois meses, 
Edney conviveu com os jovens. Nesse período, eles aprenderam as técnicas 
do grafite. Pesquisaram sobre o tema drogas, criaram os desenhos depois 
reproduziram em moldes para finalmente grafitar as paredes da quadra. 
Ainda sobre o apelo quase hipnótico que o grafite desperta entre os jovens, 
Edney diz: “É uma linguagem urbana que já está presente no imaginário 
coletivo”. E atrai ainda mais porque agora aparece na televisão, nas novelas, 
nas galerias. Enfim, domina a cena da contemporaneidade. (O POPULAR, 
08/01/2013) 

  

Esse projeto social “Grafite dez, drogas zero”59 é desenvolvido com apoio da Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura (Nº 7.957 de 06 de janeiro de 2000) de Goiânia e do 

Instituto Flamboyant e foi aplicado inicialmente na Escola Municipal Bárbara Souza de 

Morais.60 Seu objetivo central é educar as crianças entre 12 e 14 anos a partir da arte, e 

mostrar-lhes os malefícios do uso do crack. É um grito contra o consumo de drogas. Os 

alunos tiveram aulas teóricas e práticas para a realização dos grafites, e o artista foi 

aplaudido por toda a comunidade.  

                                                
59 Nº PROCESSO: 01 40650130. PROPONENTE PROJETO: Edney Antunes. VALOR RESULTADO: 
R$ 25.000,00.  
60 Localizado na Av. Uruguaiana, s/n, Jardim Novo Mundo – Goiânia/GO 
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A Figura 69 mostra as crianças observando, no muro da escola, o grafite 

educativo feito por Edney Antunes. Esse trabalho mostra um homem no chão, 

carregando uma pedra de crack intitulada no grafite de “a pedra da morte”; ao seu lado 

temos o oposto: um jovem feliz, de pé, fazendo um gesto de paz e amor e dizendo: 

“drogas, tô fora”. 

 

 
Figura 69: Projeto “Grafite dez, drogas zero”. Escola Municipal Bárbara Souza de Morais – Goiânia/GO 
Fonte: Acervo pessoal do Edney Antunes. 
 
 

As imagens são fortes e de grande apelo social, mostrando claramente os perigos 

da droga e as vantagens para quem está fora dela. São ícones dos conflitos instalados na 

realidade de um país repleto de grandes contrastes e de descaso com determinados 

grupos sociais. Um jovem aprisionado pelo crack, sem saída, sem solução (Figura 70) é 

o que o grafite mostra para as crianças: a dura realidade do crack no Brasil. Em outro 

grafite, duas jovens meninas fazem careta para a “foto” (Figura 71), atitude muito 

comum entre pré-adolescentes nos dias atuais. Mas, dessa vez, elas fazem careta para as 

drogas: “Para as drogas eu sou careta”, diz a inscrição. São caretas porque optaram por 

não usar drogas. No grafite nota-se o quanto elas estão bem fisicamente e felizes por 

essa escolha. 
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Figura 70: Projeto “Grafite dez, drogas zero”. Escola Municipal Bárbara Souza de Morais. Goiânia/GO 
Fonte: Acervo pessoal de Edney Antunes. 
 
 

  
Figura 71: Projeto “Grafite dez, drogas zero”. Escola Municipal Bárbara Souza de Morais. Goiânia/GO 
Fonte: Acervo pessoal do Edney Antunes. 
 

Em se tratando das técnicas utilizadas atualmente por Edney Antunes, ainda 

encontramos o spray – mão livre –, a técnica do estêncil, como também a utilização de 

tinta e pincel para preenchimento de alguns desenhos.  

Com influências da pop art, seu trabalho remete-nos ao consumo em massa que 

está enraizado na sociedade atual, como também faz uma critica ao modelo capitalista, 

usando elementos do próprio sistema e dos padrões que este impõe. Elementos como 

personagens em quadrinho, anúncios, embalagens e bens de consumo estão presentes 

em seu trabalho desde a década de 1980 até os dias atuais.  

A crítica à propaganda, ao mercado de luxo e ao merchandising há algum tempo 

faz parte da obra de Edney Antunes, que continua a espalhar sua crítica a partir dos 
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grafites. A Figura 72 faz alusão a dois símbolos famosos mundialmente: o do 

comunismo e o da marca francesa Coco Chanel. A foice e o martelo, que representam o 

proletariado industrial e rural, fundem-se na marca Coco Chanel, que é composta por 

dois “C”. Essa mescla faz uma crítica ao sistema e ao pouco valor que o trabalhador 

tem, principalmente nas grandes empresas. Na Figura 73 a mensagem não é diferente: 

uma granada com um chapéu do Mickey Mouse – personagem da Disney – e a seguinte 

inscrição: “Disney World War”. Será o mundo encantando da Disney um mundo da 

guerra? Um mundo do consumo? A granada pode explodir a qualquer momento e a 

cabeça dela é que decide tudo. Mickey Mouse é o dono da situação. 

 

 
Figura 72: Grafite Edney Antunes – Chanel – Série Sinais dos Tempos. Goiânia, 2012 
Fonte: Acervo pessoal do artista Edney Antunes. 
 

 
Figura 73: Grafite Edney Antunes - Disney World War. Goiânia, 2012 
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Fonte: Acervo pessoal do artista Edney Antunes. 
 

Interessante é que o chapéu do Mickey Mouse é utilizado em outros trabalhos 

em grafite no cenário atual. O artista de rua paulistano Ozi61 lançou em junho de 2013 

uma exposição na galeria Space L, em Genebra, na Suíça, com elementos comuns ao 

grafite de Edney Antunes. Ozi começou seus trabalhos com grafite também na década 

de 1980 em São Paulo, influenciado por Alex Vallauri e Maurício Villaça. As Figuras 

74 e 75 mostram grafites de Ozi e trazem elementos pictóricos comuns ao trabalho de 

Edney Antunes.  

O chapéu do Mickey Mouse em Jesus Cristo e na Mona Lisa revela-nos a 

amplitude da Disney na contemporaneidade. Chegou até a Jesus! No fundo da Figura 

74, temos o rótulo de um famoso refrigerante na região norte/nordeste chamado Jesus. 

A repetição do rótulo e a escolha de um produto alimentício para estar na obra são uma 

das características da pop art, como vimos anteriormente. A Figura 75, que traz o 

famoso rosto de Mona Lisa, também não escapou das influências midiáticas e 

econômicas do mundo da Disney.Tanto  Edney Antunes quanto Ozi mais uma vez 

reforçam os desdobramentos do sistema capitalista, revelando em seus trabalhos uma 

característica centrada no humor e na ironia, presentes desde o início de sua atuação 

como grafiteiro em Goiás. 

 

                                                
61 Ozi é formado em publicidade e começou a grafitar em 1985, incentivado por Alex Vallauri (1949-
1987). Em 1988 nasce a filha de Ozi, e, influenciado por questionamentos sobre o amadurecimento 
precoce das crianças, o artista começa a série sobre o universo infantil. Apesar de ser um artista plástico 
estabelecido no mercado das artes visuais, Ozi continua grafitando nas ruas, local que funciona como 
teste do impacto da sua arte. Disponível em: 
<http://www.catalogodasartes.com.br/Detalhar_Biografia_Artista.asp?idArtistaBiografia=9639>. Acesso 
em: 18 fev. 2014. 
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Figura 74: Grafite do artista Ozi 
Fonte: http://www.celebspe.com.br/santo-bar-ganha-decoracao-do-artista-ozi-duarte/ 
 

 
Figura 75: Grafite do artista Ozi 
Fonte: http://www.qazstreetart.com/ 
 

Sem dúvida, o elemento pictórico que mais marcou a carreira de grafiteiro de 

Edney Antunes foi o “fusquinha mutante”, criado em 1987 (Figura 76), elemento este 

que até os dias atuais ainda está presente no trabalho do artista. Trata-se de um 

automóvel na cor roxa e que no lugar de rodas tem coxinhas de galinha, como se 

estivesse em uma mutação genética ou em uma fase de transição. Seu capô aberto 

liberta mais de uma dezena de borboletas alaranjadas e verdes, que escapam em um 

fundo azul, como se fosse o céu. Uma recente reportagem, intitulada “Grafite 
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Consciente”, do jornal O Popular aborda esse símbolo pictórico que foi marcante para a 

carreira de Edney Antunes.  

Edney Antunes foi um dos criadores do grupo Pincel Atômico. Em 1987, 
grafitou as paredes cinzas da cidade com uma imagem ainda presente no 
imaginário de muita gente: um fusca que tem como rodas coxas de galinha. A 
figura emblemática faz parte da coletiva A cidade é o lugar que está em 
cartaz no Centro Cultural Oscar Niemeyer. (O POPULAR, 08/01/ 2013) 

 

 
Figura 76: “Fusquinha mutante” de Edney Antunes. 
Foto: Acervo pessoal do artista Edney Antunes. 
 

Um dos últimos trabalhos de Edney Antunes com grafite foi realizado no Museu 

de Arte Contemporânea, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer,62 e faz parte da 

coletiva “A cidade é o lugar”, realizada de novembro de 2012 a fevereiro de 2013 

(Figuras 77 e 78). A exposição reservou uma grande parede aos grafites de Edney, ou 

melhor, aos fuscas mutantes, em que o artista, de certa forma, faz uma releitura do 

grafite inicial de sua carreira. A Figura 77 mostra quatro fuscas mutantes. O primeiro 

carrega o famoso rosto de Marilyn Monroe, advindo da pop art. Marilyn está usando um 

chapéu do personagem da Disney, Mickey Mouse. Todos representam o mercado 

midiático e consumista do mundo capitalista. Na sequência, dois fuscas carregam uma 
                                                
62 A cidade de Goiânia também foi contemplada com um projeto de Oscar Niemayer inaugurado em 
2006. Trata-se do Centro Cultural instalado numa das saídas das cidades, nas imediações de condomínios 
fechados, após o shopping Flamboyant. O grande espaço (17.000,00 m2 de área construída) abriga um 
conjunto de quatro edifícios construídos dentro da aridez geométrica que lhe é peculiar. O Edifício 
principal – de estrutura horizontal, três andares, todo envidraçado tem como função abrigar biblioteca, 
restaurante, cinemas, galeria de lojas e de artes. O Museu de Arte Contemporânea – no formato circular, 
se propõe expor obras de caráter permanente e temporárias. O Monumento aos Direitos Humanos – um 
triângulo vermelho de 35 metros de altura abriga no seu subsolo um auditório e um salão de exposições. 
O Palácio da Música – por sua vez, no formato de abobada côncava, foi idealizado para grandes eventos 
musicais e teatrais, com tratamento acústico e cenotécnico adequado para receber 1500 pessoas sentadas.  
(BORGES, 2007, p.6) 
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caveira, também esta com o chapéu do Mickey Mouse. Um dos significados que a 

caveira pode representar é a morte, portanto, a morte carrega o Mickey Mouse. Percebe-

se que o segundo fusca já perdeu seus “pés mutantes” ao se aproximar da caveira. 

Abaixo está a figura de Mahatma Gandhi, a “grande alma”, homem de vida simples que 

lutou contra a opressão do governo sul-africano e pela independência da Índia mediante 

manifestações pacíficas, por exemplo, jejuando. Acima de Gandhi está a frase do 

filósofo francês René Descartes “Penso, logo existo”. Descartes duvidou da sua própria 

existência e só a comprovou quando pensou; portanto, pensar é existir, duvidar é existir. 

Por fim, o outro fusca carrega um cérebro com três câmeras filmadoras. Nossa vida, 

nossos pensamentos são vigiados? Nossa mente vigia o que está à nossa volta? Vivemos 

em um reality show?  

 

 
Figura 77: Os famosos “fusquinhas” de Edney Antunes compondo uma das paredes do Centro Cultural 
Oscar Niemeyer (exposição de novembro 2012 a fevereiro 2013). 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Figura 78: Outro ângulo dos famosos “fusquinhas” de Edney Antunes compondo uma das paredes do 
Centro Cultural Oscar Niemeyer (exposição de novembro 2012 a fevereiro 2013). 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

O tema radioatividade persistiu nos grafites de Edney Antunes não só com o 

fusca mutante, mas também com outros elementos. A cor amarela (luz, calor, radiação), 

o trifólio (símbolo internacional da radiação) e a caveira (morte) compõem mais um de 

seus trabalhos que rememoram o acidente radiológico com o Césio-137 (Figura 79). 

Note que a caveira está sentada numa posição que faz referência a um pensador 

(filósofo). Penso, logo existo? Ao lado, a figura do Virgulino, mais conhecido como 

Lampião. Pernambucano e cangaceiro brasileiro, andava sempre armado até os dentes, 

realizando com as próprias mãos a “justiça social” na miséria do sertão nordestino no 

início do século XX. 

 

 
Figura 79: Grafite de Edney Antunes, Goiânia, 2013. 
Fonte: Acervo pessoal do artista Edney Antunes. 
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O grafite irreverente de Edney Antunes continua a circular por aí com muita 

crítica, ironia e alegria. Ao mostrar em seus grafites esse engajamento social, tratando 

de temas, na maioria das vezes, culturais e políticos, fica clara a postura ativista do 

artista desde a década de 1980, quando iniciou seus trabalhos até os dias atuais. O artista 

usa o grafite como um mediador dos conflitos existentes nas relações sociais. Pode-se 

observar, pelos olhos do grafiteiro Edney Antunes, a sua temática preferencial: a 

essência decadente do homem e da sociedade amarrada no sistema capitalista. Suas 

obras exibem os conflitos, os paradoxos, as tensões e angústias dos homens.  

O outro ex-integrante do Pincel Atômico, Raimundo Nonatto Coelho, nasceu em 

1963 em Montalvânia (MG), e ainda criança veio com sua família para Goiás. Quando 

jovem, morou nas cidades goianas de Indiara, Paraúna e Caturai. Apenas em 1980 é que 

o artista mudou-se para a sua atual morada: a cidade de Inhumas (GO).   

A trajetória artística do outro integrante do Pincel Atômico, Raimundo Nonatto 

Coelho, também começou na década de 1980, como pintor de quadros, mas não 

demorou muito para entrar no mundo do grafite, ainda naquela década. Atualmente, o 

artista faz grafite de uma forma bem tímida. Em seu espaço cultural em Inhumas (GO), 

continua elaborando telas em um estilo bastante singular e com a forte presença de 

sapos. A Figura 80 mostra mais uma de suas obras que fazem a releitura de Édouard 

Manet e que está cheia de sapos e frutas tropicais. Mesmo depois de alguns anos, 

Nonatto Coelho deixa clara, em sua produção, a sua paixão pela arte francesa, criando 

várias releituras de O Piquenique na Relva. Segundo o artista, a Figura 81 mostra uma 

natureza exuberante e frases aparentemente desconexas, mas talvez fale de nossa 

necessidade de amar e preservar o meio ambiente, que, se não o usarmos com 

inteligência, pode desaparecer, pois não dissociamos nossa vida desse amálgama. 
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Figura 80: Homenagem a Manet – Série “Technifagia” – 2008 – 70X80 cm. Nonatto Coelho. 
Fonte: Acervo pessoal do artista Nonatto Coelho. 
 

 
Figura 81: Homenagem a Manet – Nonatto Coelho – 2007. 
Fonte: Acervo pessoal do artista Nonatto Coelho. 
 

Do grafite às telas, o artista plástico Nonatto Coelho recorre ao elemento 

pictórico desse anfíbio quase como uma marca registrada, já que grande parte de sua 

produção o traz esse como plano de fundo. O que o sapo significa? Como ele é 

representado nas obras do artista? Quando questionado sobre as simbologias do sapo, 

Nonatto  Coelho diz: 
Talvez o que eu quero dizer com o sapo é que ele é um agente que fala sobre 
a vida, sobre a antropomorfia. O sapo tem algo da figura humana ligada a sua 
anatomia, me parece que ele tem certas conexões morfológicas por ali. Então 
ele é metáfora, nesse caso, ele fala do ser humano, da ecologia, do planeta. 
Esse sapo eu sempre tive dificuldade de falar com ele, afinal de contas, é um 
paradoxo porque eu tenho medo do sapo, eu tenho medo da rã. Dizem que ele 
aporta sorte em algumas culturas. Tem algumas celebridades internacionais 
por aí que costumam colecionar sapos por acreditar que trazem sorte. Pra 
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mim, até agora o sapo traz promessa, sorte nem tanto, mas o fato é que o sapo 
também provoca. Ele não tem uma iconografia amada, a principio. Ele tem 
muitas coisas desfavoráveis. Muitas fábulas colocam o sapo como alguma 
coisa em desfavorável ao belo alguma coisa que não está ligado a beleza da 
arte. Mas a arte é isso. [...] o sapo talvez tenha essa metáfora de transferir e 
tentar mostrar essas coisas, certas possibilidades do belo e talvez uma 
iconografia não tão sedutora, não tão bela. (COELHO, 2012)63 

 

Portando, o sapo, nas obras do artista, tem uma carga de sexualidade. Suas 

formas e composição revelam-nos um conteúdo fálico, que pode estar ligado à vida 

humana e ao ciclo vital, como também pode representar o nascimento. Esse anfíbio, que 

tem uma vida dupla (aquática, quando girino, e terrestre, quando sapo), representa a 

luxúria e a sexualidade exacerbada.  
Seu último trabalho com grafite foi realizado em Goiânia na ponte da Avenida 

Marginal Botafogo com a Avenida Independência em 2009 (Figura 82), como parte do 

projeto de PX Silveira denominado “A ponte para a arte”, que foi desenvolvido entre 

2008 e 2009. “A ponte para a arte” teve objetivos semelhantes ao Galeria Aberta, que 

ocorreu no fim dos anos de 1980 em Goiânia. Foram convidados grafiteiros para usarem 

pontes e viadutos como tela. A realização do projeto não foi tarefa fácil e teve de ser 

reduzido durante a execução.  Sobre esse projeto, Maria Elizia Borges e Jordana Falcão 

Tavares dizem: 

É importante apresentar as proporções imaginadas para tal iniciativa e o 
verdadeiro tamanho que o projeto alcançou tentando identificar as limitações 
para as diferenças entre a idealização e a realização. O autor do projeto 
pensava as obras executadas por 5 km de extensão da Av. Marginal 
Botafogo, uma das avenidas mais importantes da cidade e que liga as regiões 
norte e noroeste à região sul de Goiânia. Sua idéia era pintar com temática 
baseada no “surgimento da civilização” no Centro-Oeste não só as laterais 
das 9 pontes, mas os vãos abaixo delas, os guard rails centrais de toda a via, 
dotar de iluminação especial e aplicar um projeto paisagístico para 
construção de jardins. Para apreciação do público, pensava-se num ônibus ou 
minivan, que ficaria circulando e promovendo a distribuição de cartilhas 
informativas sobre o projeto. A proposta original era fazer dessa rua 
verdadeiramente uma galeria, um ponto turístico. (BORGES; TAVARES, 
2009, p.1974)  

O grafite de Nonatto Coelho na ponte também traz o símbolo máximo de seu 

trabalho: o sapo. Segundo o artista, fazer esse grafite foi uma árdua tarefa, pois, além do 

tamanho da ponte, precisou utilizar um andaime, o que ocasionou alguns transtornos 

                                                
63 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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durante a grafitagem. Atualmente esse trabalho de Nonatto Coelho ainda permanece na 

ponte, porém, seu estado de conservação é ruim.  

 
Figura 82: Grafite Nonatto Coelho. Projeto “A ponte para a arte” – Marginal Botafogo com a Av. 
Independência – Goiânia, 2009 
Fonte: Acervo pessoal do artista Nonatto Coelho. 
 

 Como um dos precursores do grafite em Goiás, Nonatto Coelho tem sua devida 

importância para a história da arte urbana na região. Ainda hoje diversos jornais o 

procuram para falar sobre o Pincel Atômico. Quando questionado sobre os motivos que 

o levou a parar de grafitar, ele diz:  

 
Eu tenho de vez em quando algumas vontades, mas eu prefiro gastar minhas 
vontades nas telas. O Edney continua grafitando e isso é muito bom porque o 
grafite traz certa dose de juventude para as veias da gente. Essa dose é 
necessária para refrigerar, para restaurar para que agente continue vivendo e 
continue acreditando que as coisas estão ai e podem ser prazerosamente 
executadas. (COELHO, 2012).64  
 
 

Ele continua expondo suas telas por Goiás, pelo Brasil e mundo afora. Seu ateliê 

em Inhumas promove diversas exposições. Nonatto Coelho é engajado com a causa 

artística no estado de Goiás e um eterno admirador do grafite. 

Tanto Edney Antunes quanto Nonatto Coelho retomaram elementos de sua 

produção artística da década de 1980. No caso de Edney, o fusca mutante, e no caso de 

Nonatto Coelho, o sapo. São artistas que nunca pararam de produzir. Atualmente, 

Edney Antunes, como grafiteiro, tem uma postura de educador e acredita que a arte é 
                                                
64 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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detentora de uma educação individual e coletiva. Isso fica claro quando desenvolve 

projetos na rede pública de ensino para crianças carentes. Já Nonatto Coelho produz 

obras para um público já estabelecido. Recorre a símbolos que já foram utilizados em 

seus grafites, contudo, o grafite, para ele, atualmente é de retomada esporádica, sem 

comprometimento.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
     

 Quando o assunto é o grafite no Brasil, a década de 1980 é sempre recorrente na 

introdução do assunto, seja pelo estilo marcante do período, seja pela abertura política 

advinda com o fim da ditadura militar. A década foi também marcada pelos movimentos 

a favor das mudanças no comportamento da sociedade, decisivos para a afirmação dessa 

arte de rua. Manifestação artística urbana com vários estilos e vertentes, o grafite possui 

ampla abrangência e pode ocorrer em vários locais ao mesmo tempo: é uma cultura 

disseminada que está enraizada na nossa cultura.  

Até pouco tempo atrás, o grafite era visto com uma manifestação marginal, 

ligada apenas ao subversivo e ao transgressor, visto ter sido instrumento de protesto na 

década de 1970 e 1980. Contudo, houve uma quebra desse conceito original, ruptura 

que não ocorreu apenas nos parâmetros estéticos dos grafites, mas também na 

mensagem e na finalidade dessas obras. Hoje o grafite é considerado, dentro da arte 

contemporânea, uma linguagem visual internacional de jovens artistas de várias classes 

sociais. 

Com a ampliação e democratização do grafite, o espaço urbano ganha mais 

cores, vida, crítica e, até mesmo, mais alegria. Em meio a um trânsito caótico, com 

acidentes, tragédias, ônibus lotados, e na correria do dia a dia, um grafite, mesmo que de 

forma rápida, chama a atenção naquele instante e prende o olhar por alguns segundos. 

Nos últimos anos, o grafite alcançou um nível de reconhecimento notabilizado pelo 

número de intervenções.  

 
É inegável – e, pra quem viveu os primeiros anos da cena, quase incrível – a 
abertura que teve a sociedade em relação ao grafite e à arte de rua como um 
todo, na última década. As pessoas começaram a se sentir confortáveis ao 
caminhar por ruas cheias desses grafismos e desenhos “marginais”, vendo 
naquelas cores algo que poderiam aceitar sem preconceitos. A partir dessa 
curiosidade e interesse, galerias e espaços culturais de todo o país passaram a 
receber, em suas paredes impecavelmente limpas, toda a sujeira e 
agressividade das ruas. Alguns artistas arriscaram inclusive a se aventurar por 
telas e suportes tradicionais. Apesar dessa transformação, o ambiente urbano 
continua tendo um charme único, uma força viva que nenhuma galeria 
consegue simular ou substituir. (ZUPI ART MAGAZINE, 19/10/ 2010, p. 
37) 
 
 

As grandes cidades adotam esse novo e moderno “ser grafite” não só nas ruas, 

mas também em espaços internos, como galerias,  lojas comerciais, escolas, hotéis 

(Figura 83) e em anúncios publicitários (Figura 84). No espaço urbano, inusitado e 
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democrático, a arte do grafite continua retomando elementos da pop art, como os 

personagens em quadrinhos e os rostos de celebridades. Foram criadas lojas, marcas e 

galerias65 especializadas nesse tipo de trabalho, o que explicita a abertura de um 

mercado bem específico para esse tipo de produção artística. “Os muros e as paredes 

marginais já não são mais a preferência exclusiva desses artistas, que agora se dedicam 

a grafitar em painéis móveis, os quais serão exibidos em recintos direcionados” 

(GRUNOW, 2013) 

Alguns países chegam a utilizar o grafite como atrativo turístico, como foi o 

caso do castelo medieval de Kelburn, na Escócia, que teve suas paredes grafitadas pelos 

brasileiros Osgemeos66 em 2007. Ao chegarem às galerias, às grandes livrarias, às lojas 

de moda, aos espaços internos e à publicidade, os grafiteiros estabelecem novas formas 

de integração com a sociedade. Artistas antes ligados apenas à arte de rua passaram a 

ocupar museus e galerias de arte, como também a desenhar para grandes empresas, além 

de participarem de filmes e documentários.67 

O grafite também tem uma função social e educacional, que é desenvolvida nas 

escolas da periferia de Goiânia e outras cidades. É uma ferramenta utilizada para 

transformar a história de crianças, jovens e famílias que vivem em complexas situações 

de risco social, envolvendo violência, abandono e uso de drogas. O Projeto “Grafite dez, 

drogas zero”, de Edney Antunes, é um território de sociabilidade, no qual se aposta na 

arte e na educação como instrumentos de aproximação e criação de vínculos com os 

jovens. O projeto promove oficinas artísticas e aulas de arte. Os participantes dessas 

oficinas e projetos educacionais encontraram na arte novas formas para ir além dos 

                                                
65 A galeria especializada em grafite mais conhecida no Brasil é a Galeria Fortes Vilaça, que fica na 
cidade de São Paulo. Ela é divida em um galpão, onde são produzidos os trabalhos, e a galeria, onde são 
expostos os trabalhos. Endereços: Galpão Fortes Vilaça: Rua James Holland 71- Barra Funda - São Paulo 
Brasil. Galeria Fortes Vilaça 
Rua Fradique Coutinho 1500 - São Paulo Brasil. 
66 São chamados de Osgemeos os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo. São paulistanos, nascidos em 1974 
no bairro do Cambuci. “O graffiti entrou na vida dos irmãos em 1986, quando ainda viviam na região 
central de São Paulo, onde passaram sua infância e adolescência. A cultura hip hop chegava ao Brasil e os 
jovens do bairro começaram a colorir suas idéias nos muros da cidade. Naquela época, com apenas 12 
anos, tudo era novidade e sem ter de onde tirar suas referências, Gustavo e Otavio improvisavam e 
inventavam sua própria linguagem, pintando com tintas de carro, látex, spray e usando bicos de 
desodorante e perfume para moldar seus traços; já que ainda não existiam acessórios e produtos próprios 
para a prática. O que a cidade proporcionou a eles foi essencial para o desenvolvimento de todas as 
habilidades que se transformaram depois no estilo próprio e imediatamente reconhecível dos artistas. 
Uma infância criativa, que rendeu duas vidas ao mundo da arte contemporânea.” Disponível em: 
<http://www.osgemeos.com.br/biografia/>. Acesso em: 9 jan. 2014. 
67 Entre os documentários mais assistidos estão: Jean Michel Basquiat - The Radiant Child (Jean Michel 
Basquiat – Um jovem brilhante) (EUA - 2009) e Exit through the gift shop (Saia pela porta da loja de 
presentes) (EUA/Inglaterra-2010).  
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limites impostos pelo lugar de origem e algumas possibilidades concretas para a 

reinterpretação de realidades sociais e oportunidades singulares para o florescimento de 

talentos e de uma nova vida, fora dos perigos das drogas e da criminalidade presentes 

principalmente nas grandes cidades.  

 

 
Figura 83: Quarto da Pousada Villa dos Graffitis. Morro de São Paulo – BA 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

 
Figura 84: Anúncio publicitário do carro C3 – Citroen.  
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Em Goiás, a chegada do grafite ocorreu no fim da década de 1980, com o grupo 

Pincel Atômico. Antes disso, pequenas intervenções com o uso do spray já aconteciam 

em Goiânia, mas ainda era algo muito tímido e quase sempre frases de protesto. O 

grafite como expressão artística chega a Goiás no contexto do acidente radiológico 

ocorrido com o rompimento de uma cápsula de Césio-137. Esse momento coincidiu 

com o contato que Edney Antunes e Nonatto Coelho tiveram com o grafite em São 

Paulo na 18ª Bienal, na qual Alex Vallauri – o precursor dessa arte de rua no Brasil − 

dedicou-lhe um pavilhão. Assim, no fim do ano de 1987, a jovem dupla de grafiteiros 

forma o Pincel Atômico, nome que fazia alusão ao acidente radiológico. A atuação do 

Pincel Atômico foi curta e deu-se de 1987 a 1991, ano em que a aliança dos artistas 

desfez-se com a ida de  Nonatto Coelho para o exterior. Contudo, mesmo depois da 

separação, ambos continuaram a grafitar: Nonatto Coelho no exterior e Edney em 

Goiânia, sob um enfoque de teor educacional.  

O Pincel Atômico narrou diversas histórias com seus grafites. Os grafites da 

dupla tratavam de elementos da cultura de massa e do cotidiano, assuntos que agitavam 

os anos da década de 1980: a necessidade de preservar-se diante da AIDS, os embalos 

do rock, as estrelas do cinema e ícones da época (Marilyn Monroe e Elvis Presley), os 

personagens em quadrinho (Batman e Superman), o acidente radiológico com a cápsula 

de Césio-137 e suas consequências. Para tal, criaram os famosos símbolos da coxinha 

mutante e da barata, a abordagem de fatos históricos importantes para a humanidade, 

como a reprodução da obra Guernica, de Picasso, que retrata o bombardeio alemão 

nessa cidade espanhola. Todos esses elementos dialogavam com a cidade e seus 

habitantes, pois o grafite é a arte do imaginário urbano e comunica-se com os seus, 

apesar da sua efemeridade. Ele está ali no muro, na rua em que passamos diariamente. 

Renova-se, transforma-se e fala por si só.  

No mesmo período de atuação do Pincel Atômico, outras intervenções artísticas 

ocorriam em Goiânia e municípios vizinhos. O projeto Galeria Aberta, como vimos 

anteriormente, levou reproduções de pinturas em grande escala para os prédios da 

capital goiana, como também promoveu a implantação dos painéis da famosa via-sacra 

do pintor Omar Souto na Rodovia dos Romeiros (GO-060), que liga Goiânia à cidade de 

Trindade. Essas intervenções contribuíram para que Goiânia se mostrasse viva durante o 

difícil momento do acidente com o Césio-137. Os grafites do Pincel Atômico estavam 

próximos do transeunte, dos olhares e do tato.  
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Ainda no mesmo contexto, o artista Siron Franco, que já possuía renome 

nacional, divulgava seu trabalho sobre o Césio-137 no cenário artístico do país, porém, 

com um cunho ambientalista e pessoal, já que esteve diretamente ligando ao acidente, 

pois morava no mesmo bairro onde a cápsula foi rompida. Após o acidente radiológico, 

houve uma mudança na maneira como as pessoas viam a cidade de Goiânia: se, naquele 

tempo, a capital apresentava sinais de crescimento e prosperidade, com o acidente 

houve a quebra dessa imagem. Como vimos, os artistas reagiram e colocaram suas 

angústias e críticas nas artes. Ao enfocarem o Césio-137, Edney Antunes, Nonatto 

Coelho e outros artistas, como Siron Franco, contribuem para o processo de 

rememoração da história trágica goiana, para que ela não caísse no esquecimento. O ato 

de lembrar mantem viva a história do acidente radiológico e compõe a narrativa da 

tragédia a partir das imagens.  

A postura irônica e pautada no humor do Pincel Atômico indicou, naquele 

momento, a essência que o grafite trazia em si desde seus primórdios nos EUA: a arte 

como forma de protesto. Ainda é comum, mesmo depois de tantos anos de 

transformações e mudanças, o grafite ser considerado uma arte democrática e em alguns 

casos até mesmo subversiva, já que existe uma estreita relação entre a arte, o protesto e 

a política. O grafite não é apenas simples marcas visuais; ele transcende o simples ato 

de registrar uma marca. Nele se inclui o reconhecimento do indivíduo, a inserção social, 

a estética, a representação e os sentidos. Cabe ao historiador fazer a leitura dessas 

mensagens e explorá-las com o objetivo de compreender e analisar o pensar da 

juventude contemporânea, ou seja, o grafite como uma manifestação juvenil. Arte 

efêmera e de feitura geralmente rápida, o grafite dialoga com problemas da cidade e usa 

a cidade para falar.  
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