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Anna Carolina Braile

D a misteriosa mensagem do
Celacanto ao badalado grupo
Flesh Beck Crew, o grafite

tornou-se mais um atrativo da já can-
tada em prosa e verso paisagem cario-
ca. Da Zona Norte à Zona Sul, em mu-
ros, portões, viadutos, gelos baianos, o
grafite deu mais colorido às ruas da ci-
dade. Das ruas, foi parar em residên-
cias, lojas, desfiles de moda, salas de
faculdades. Grafite agora é tema de
curso de extensão nas Faculdades In-
tegradas Hélio Alonso, ganhou ver-
tente comercial e exposições em gale-
rias de arte e centros culturais. Hoje,
uma tela pintada por grafiteiro pode
custar mais de R$ 10 mil. Conquistas
de quem há anos respira tinta e faz a
história dessa arte.

Entre os precursores do grafite, a
chamada turma da velha escola do
Rio, estão nomes como Marcelo Eco,
Fábio Ema e Clivinson Akuma. Ape-
sar de não trabalhar sempre junta, a

geração das antigas é alvo de respeito
e admiração dos iniciantes. O vetera-
no Eco, por exemplo, é citado por pra-
ticamente todos os que curtem a arte
das ruas. Longe de ser um coroa gri-
salho, tem 27 anos e deu os primeiros
passos no mundo do grafite quando
ainda era um garoto de 13 anos e de-
senhava nos muros de São Gonçalo.
Naquela época, sem nunca ter visto
um grafite na vida, pintava "latinhas
animadas com pés e mãos" ao lado
das pichações. Quase 15 anos depois,
organiza campanhas para multinacio-
nais como a Nike e pensa em lançar

VERSÁTIL Eco (na
outra pág.), com um de
seus trabalhos. Também
são dele o sofá (à dir.) e o
lounge do Fashion Rio
(embaixo). Detalhe do
Celacanto, primeiro grafite
carioca. O Paulinho da Viola é do
Ment, do grupo Flesh Beck Crew

marca de roupa com seu nome. Sinal
dos tempos... "No começo, eu via o
grafite como ideologia, nem dar en-
trevista eu aceitava. Hoje aprendi a
viver do grafite", diz.

A semente dos muralistas
Foi por volta de 1995, época em

que Eco ficou amigo de Fábio Ema,
outro que morava e desenhava nos
muros de São Gonçalo, que a cultura
hip- hop invadiu a Lapa trazendo o
rap, o break e o grafite. Ali, embaixo
dos arcos, na festa Zueira, os meni-
nos do outro lado da Ponte Rio-Nite-

rói encontraram o pessoal de São
Paulo, que falou sobre os painéis de
spray que haviam visto nos Estados
Unidos e na Europa.

Até então, os muros do Rio eram
tomados basicamente por pichação
como forma de protesto, principal-
mente na época da ditadura, ou por
murais feitos com pincéis, em que
imagens ligadas à natureza (na época
da Eco-92) e desenhos de figuras po-
pulares imperavam. "Os muralistas
eram a Equipe Pégasus, da Ilha do
Governador, e a Jovecom, da Zona
Oeste. Faziam mistureba, desenha-
vam Bart Simpson com Che Gueva-
ra", lembra Marcelo Ment, um dos
10 integrantes do Nação Crew e pro-
fessor de oficinas de grafite.

O Nação aproveita a arte para falar
de problemas sociais, políticos e eco-
nômicos da cidade. Questões levan-
tadas nas oficinas e eventos realiza-
dos em comunidades carentes. Ano
passado, o grupo deu um importante
passo para o movimento: inaugurou
o primeiro espaço-grafite da cena



cultural carioca, a Galeria Severo
172, na Lapa. "A criação da Severo é
um marco. E a primeira galeria volta-
da exclusivamente para manifesta-
ções por meio do grafite, feitas por
grafiteiros", esclarece Ment.

Celacanto provoca grafite
A história das pinturas nos muros

é bem mais antiga do que podem ima-
ginar as cabeças com bonés da mole-
cada que hoje curte o Nação. "Há 35
mil anos o homem desenha nas pare-
des. A primeira manifestação de inte-
ligência humana foi com as pinturas

rupestres", provoca o professor de
design e estudioso da tipologia dos
muros Carlos Horcades.

Viajando menos nessa história,
Horcades lembra que o primeiro gra-
fite no Rio apareceu em 1976, quando
o estudante de química da PUC Carlos
Alberto Teixeira da Silva espalhou pe-
los muros a frase Celacanto provoca
maremoto!, em referência ao progra-
ma de TVNationalKid. "O grafite po-
de ser definido como uma marca que é
espalhada pela cidade de maneira sis-
tematizada, para passar uma mensa-
gem", ensina o professor.

Tanto as palavras de ordem da
época da ditadura quanto as mensa-
gens do saudoso Profeta Gentileza,

DIVERSÃO E ARTE Flesh BeCk
Crew, formado na UniverCidade,

assina muros do Rio Comprido
(abaixo) e do Jardim Botânico

(acima). Gelos-baianosdaZona
Sul viram bonecos nas mãos

do grafiteiro Guga Liuzzi
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Grafite 'indoor'
Daniela Labra*

Desde a primeira exposição de grafite
numa galeria de arte, em 1982, em No-
va York, galerias no mundo todo co-
mercializam o grafismo das ruas em
tela e serigrafia, oferecendo o grafite
indoor. O mercado precisava retornar
à noção de arte como obra passível de
venda, e não apenas de digressões filo-
sóficas, e o grafite atendia a isso. As-
sim o grafite entrou para a História da
Arte, iniciando seu processo de insti-
tucionalização e adequação ao sistema
de poder. Para o sistema cultural, traz
visual com informação imediata. Po-
rém, sua força estética associada a
uma atitude transgressora por defini-
ção, quando estampa em gravura ou
campanha publicitária, corre o risco de
passar o mesmo slogan que um souve-
nir com a imagem de Che Guevara ho-
je em dia: "Seja do contra para estar
dentro"!

*Curadora e mestra em artes pela Unicamp

ALTOS VÔOS O tucano aterrissou
num muro de São Cristóvão, na

Avenida Brasil. Exposições
como a de Marcelo Eco,

no Espaço da Constituição,
dá novo valor ao grafite,

que ganha status de arte

que nos anos 80 pintou mensagens
nas pilastras do Viaduto do Caju, fi-
carri de fora dessa definição. "Na
época do Celacanto, todo mundo
perguntava quem estava escreven-
do aquilo e por quê", lembra.

Segundo Horcades, a pichação po-
deria ser encarada como um primeiro
estágio, como a raiz da arte dos muros.
"A essência dos dois movimentos é a
mesma. Divulgar o nome e o trabalho
do artista pela cidade inteira, fazer in-
tervenção da melhor maneira possí-
vel", resume Douglas Gais, 27 anos,
integrante do grupo Nação Crew.

Negócio lucrativo
O grafiteiro do Nação foi uma es-

pécie de empreendedor do grafite.
No início dos anos 90, não havia no
país tintas nem bicos de lata especiais
para a técnica de pintura. Gais teve a
sacada: dono de uma barraca de cami-
setas na Uruguaiana, aproveitou o lu-
gar para vender os materiais e revis-
tas de grafite importados.

"Cada um que viajava trazia uma
parada. Eu era o único do Rio que ven-
dia essas coisas", orgulha-se. A barra-
quinha prosperou e tornou-se point.
Engraxates, office-boys, pichadores,
grafiteiros, a turma da Zona Sul, todos
se encontravam lá. "O lugar era uma
intercessão entre as galeras, foi ali que
nos conhecemos", conta Gais.

Os integrantes do grupo Flesh Be-
ck Crew - famoso na Zona Sul carioca
por desenhar em todo canto uma bo-
neca fofinha de olhos puxados - cruza-
vam a cidade para comprar os apetre-
chos básicos para grafitar. "Começa-
mos em 1998 e, na época, só mesmo
na barraca do Gais havia aquilo de que
precisávamos. Hoje é mais fácil. Abri-
mos as ruas para a garotada que está aí
pintar. Testamos os limites da rua, ho-
je o pessoal não precisa fazer isso", ga-
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Mandamentos
do bom grafíteiro
• Respeitar quem é mais antigo, seja
grafíteiro ou pichador

• Não cobrir outros desenhos

• Procurar pintar apenas em espaços
públicos. Grafitar muros
particulares pode gerar problemas

• Pintar durante o dia, para não dar a
impressão de estar fazendo algo
errado

• Seguir a regra ali city style, ou seja,
tornar-se conhecido por pintar em
bairros diferentes

• Procurar espaços de grande
visibilidade

• Estar sempre com a tinta certa para
pintar superfícies mais difíceis

• Tentar ser original e descobrir um
estilo próprio. Grafiteiros veteranos
não gostam de
quem é bafo,
ou seja, quem
copia os outros

• Respeitar os
mortos. Nunca
apagar desenhos
deles

ba-se Bruno Bogossian,
mais conhecido como
BR, que ao lado de
Tomaz Viana (o Toz),
Mareio Ribeiro (o
Piá), Miguel Salga-
dado (o Road) e Ki-
ko Lopes (o Kvra),
forma o Flesh Beck
Crew.

Turma da Zona Sul
Os garotos do Flesh Beck

se conheceram no campus da
Lagoa da UniverCidade, onde
cursavam desenho industrial.
Faziam uma revista sobre HQ (his-
tória em quadrinhos) e grafite, que
vendiam por R$ 1. "Fomos os pri-
meiros a pintar painéis na Zona Sul.
Acho que, pela nossa formação,
elevamos um pouco o nível do gra-
fite carioca", vangloria-se Bruno,
31 anos.

Influências e estilos à parte, o fato é
que, dos anos 90 para cá, a vida dos ar-
tistas dos muros no Rio ficou mais fá-
cil. A viagem até o Centro em busca de
tinta não é mais necessária. Muitas lo-
jas da cidade vendem o material. E
quem usa tinta importada, a Montana,
encontra só na Zona Sul três pontos de
venda: Ink, em Ipanema, Addict, no

Leblon, e Junkz, em Copacabana. Fora
o comércio por internet.

A lata de tinta importada varia de
R$ 11 a R$ 15. "A abertura dos pontos
de venda na Zona Sul reflete o con-
traste que existe na cidade. A Zona Sul
tem mais grafite porque é lá que estão
as lojas e o poder aquisitivo para com-
prar as tintas, que são relativamente
caras. Se bem que abriu uma loja em
Madureira... Mas, mesmo assim, exis-
te garoto da Zona Sul que ganha mesa-
da de R$ 500, o garoto de Madureira
ganha R$ 30 e olhe lá", divaga Ment,
do Nação Crew. Ultimamente, o gru-
po tem feito o caminho inverso do mo-
vimento original: em vez de pintar em
muitos bairros para mostrar o traba-
lho, tem se restringido a trabalhar per-
to de casa, para que o colorido não en-
feite apenas a Zona Sul. Filosofia que
passam às turmas das oficinas que or-
ganizam. É destes cursos que sai o
sangue novo do grafite, como os gru-
pos El Nino, de Laranjeiras, e o Santa
Crew, de Santa Teresa.

Perigo de
Com medo da banalização do movi-

mento artístico, o Flesh Beck Crew
decidiu não participar mais de oficinas.
"Grafite se aprende na rua", diz Bru-

QUATRO CANTOS Um princípio do
grafite é expandir a arte: em São
Gonçalo, o boneco de Eco (acima)
e o mural daLapa(à esq.).
No detalhe, ícone do Flesh Beck



no. A proposta do Flesh Beck é criar
mercado de trabalho para que grafitei-
ros possam um dia viver do design.
"Incentivamos a vertente comercial
do grafite carioca. Uma versão mais
mastigada da linguagem, mais comer-
cial mesmo, para ser usada em campa-
nhas de marketing de refrigerante,
adotada como logomarca de uma loja
ou anunciar grandes eventos, como foi

o caso do Tim Festival", exemplifica.

O futuro do movimento
A saída do grafite dos muros causa

polêmica. A arte das ruas pode conti-
nuar a ser chamada assim, mesmo en-
feitando a parede de uma loja de grife?
"Quando vemos a técnica aplicada ao
mundo fashion e exposta em galeria,
trata-se muito mais da linguagem do

ORIGEM Ment(àesq.)e
Bragga na Galeria Severo 172.

E o Profeta Gentileza, que
tinha alma grafiteira

grafite, da sua estética. Ou seja, quan-
do vemos um desenho aplicado em
outro suporte que não o muro, enten-
demos que aquilo remete ao grafite,
mas não é o movimento em si. Nesse
sentido, uma pichação no muro é mui-
to mais grafite do que uma tela feita
por um grafiteiro pregada na parede
de um apartamento, apesar de ser a
mesma linguagem", observa Mareio

Bragga, 28 anos.
Para a curadora e mestra em artes

pela Unicamp Daniela Labra, o grafi-
te, fora das ruas, "corre o risco de ser
tão potente quanto uma ilustração de
capa de revista de (bom) comporta-
mento jovem". Daniela explica que
criar uma obra de arte é testar possi-
bilidades. No caso do grafite, "será ao
experimentar o espaço das galerias
que se determinará se o trabalho tem
valor artístico ou apenas valor de ob-
jeto formal, aquele que é retirado das
ruas e adaptado a outro lugar".

Para os grafiteiros das antigas,
uma boa maneira de separar o traba-
lho artístico de verdade daquele que
só está ali por causa do modismo é a
lei - segundo o artigo 163 do Código
Penal, grafitar ou pichar propriedade
alheia constitui crime de dano. "Se
dessem uma apertada, até seria bom
para vermos quem é grafiteiro mes-
mo e quem não é", profetiza Bragga.
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