




a modernidade, ciências como a
Psicologia e a Sociologia têm dedi-
cado atenção ao estudo do g ra f f i t i .
Como a gíria — outra forma rebelde

de expressão —, o grafite tornou-se um sig-
nificativo e crescente canal para a juventude
comunicar suas críticas à sociedade.

Tal manifestação do inconsciente coleti-
vo, em alguns momentos até violenta e trans-
gressora, não é tão recente quanto possa
parecer. A palavra graffiti, escolhida por ar-
queólogos para denominar desenhos e inscri-
ções descobertas em antigos monumentos,
foi empregada pela primeira vez no século
XIX quando encontrada uma caricatura de
Jesus Cristo, crucificado, feita em parede da
Domus Gelotiana, no Palatino de Roma, Itá-
lia. O grafite, antecedido pela simples "pixa-
ção" explodiu e se tornou Arte. No princí-
pio, era apenas a vontade de expressar um
sentimento, gritar em silêncio protegido pela
escuridão da noite. Depois, veio o protesto
ao alto custo da produção de livros e mani-
festações plásticas. Nos dias atuais, pode
ser demarcação de territórios por tribos ou,
para o encantamento de mentes e corações,
a expressiva street art (arte urbana).

Foi no final dos anos 60, no auge da cha-
mada contracultura, que surgiram na Euro-
pa e nos Estados Unidos as origens do grafi-
te. De letras, palavras ou frases até grandes
murais, o caminho foi curto. Vários e dife-
rentes movimentos deram origem às "es-
colas" dessa arte marginal. O mais impor-
tante deles, foi o Hip Hop — legítima voz

da realidade fria das ruas, da opressão que
sofrem os menos favorecidos. Entre os pio-
neiros do grafite moderno, está Jean-Michel
Basquiat (1960-1988), nome presente nas
ruas nova-iorquinas com poemas rabiscados
nos prédios abandonados de Manhattan.

GRAFITE VERDERELO
No Brasil, o grafite riscou seus primeiros tra-
ços em meados dos anos 70, em São Paulo,
sofrendo influência do que então se fazia nos
Estados Unidos. Mas, rapidamente surgiu o
estilo brasileiro de grafitar, hoje aplaudido em
todo o mundo. Nossos primeiros grafiteiros
foram Alberto Lima (com sua folha de maco-
nha) e Rui Amaral (com seu personagem "Bi-
cudo" um extraterrestre tocando guitarra).

Em 1979, Hudinilson Júnior e Alex Val-
lauri, dois outros precursores brasileiros
do grafite, ocupavam suas noites para dei-
xar pelos muros e postes paulistanos ex-
pressivas manifestações contemporâneas
de arte. Hudinilson grafitava uma enorme
boca aberta, carnuda, lembrando um corpo
lascivo de mulher com a inscrição: "Ah! Ah!
Beije-me!" Já Vallauri tinha outras mensa-
gens: uma bota preta, de cano alto e salto
fino; uma luva preta com um dedo em riste;
óculos escuros, tipo anos 50; uma esguia e
bela mulher latina. Mais tarde, essa mesma
figura passou a ser vista em um maiô pele de
onça, apontando fumegante frango assado.
Era a "Rainha do Frango Assado".



Nos anos 80 vieram outros grafiteiros:
Mario Ramiro, Rafael França (que com Hu-
dinilson integraram o Grupo 3nós3), Wal-
ter Silveira, Tadeu Jungle, Carlos Matuck,
Ozéas Duarte, Waldemar Zaidler, Mauricio
Villaça, grupo TupiNãoDá (José Carratu,
Jaime Frades, Claudia Reis, Carlos Delfino,
Ciro Cozzolino, como também na sua pri-
meira formação, Alberto Lima e Rui Ama-
ral), Júlio Barreto (que teve um grafite au-
tografado por Will Eisner), John Howard,
Márcia Mayumi Chicaoka, Carmen Akemi
Fukunari e Carolina Li (estas três formado-
ras do grupo A Trinca). Na Região do ABC
paulista, marcaram: Vado do Cachimbo, Job
Leocádio, Numa Ramos e Jorge Tavares.

Hoje, depois de passar pelo uso de más-
caras, estendi de mimeógrafo e outras téc-
nicas, o grafite é puro spray ou tinta usada
com pincel e rolo. As cidades estão repletas
de murais, os prédios têm letras em seus
pontos mais altos, ônibus e vagões de trens
são quadros móveis de "arte pública" — o
atual apelido sofisticado do grafite moderno,
já um quarentão...

VELHOS MUROS, NOVOS NOMES

Alex Vallauri, nascido em Asmara, Etiópia,
em 1949, viveu apenas 38 anos. Duas déca-
das e dois anos no Brasil, onde aportou com
a família em 1965. Estudou xilogravura, for-
mou-se em Comunicação Visual pela Fun-
dação Armando Álvares Penteado (Faap),
onde também concluiu o curso de profes-
sor de Desenho. Na Suécia, em 1975, espe-
cializou-se em litografia. Voltou ao Brasil e
grafitou nas ruas de São Paulo. Passou dois
anos (1982-83) em Nova York, cursou Artes

Gráficas no respeitado Pratt Institute. Ao re-
tornar ao Brasil, sua série "Rainha do Fran-
go Assado" é instalação apresentada na 18a

Bienal Internacional de São Paulo, em 1985.
Morreu de Aids em 1987.

Rui Amaral está vivo e segue fazendo
arte de rua. Como coordenador do curso de
grafite do Senac, talvez seja o único da sua
geração de pioneiros que continua ligado à
produção artística no gênero. Rui formou-se
em Artes Plásticas pela Faap, desenha desde
menino e o grafite foi uma opção consciente.
Ele é um símbolo respeitado por todos.

Novos artistas, com menos risco mas
não menos comprometimento e coragem,
seguem os mestres: Titi Freak, Daniel Me-
lim, Speto, Zezão, Lia Fêniz, Onesto, Ramon
Martins, Stephan Doitschinoff, Bete Nóbre-
ga, Nunca, Celso Gitahy e Osgemeos. Estes
últimos, os irmãos Gustavo e Otávio Pandol-
fo, nascidos há 35 anos e criados no bairro
paulistano do Cambuci, surgiram em 1990.
Grafitavam homens e mulheres de pele
amarela, tronco largo, pernas e braços del-
gados. Sempre personagens característicos
de um estilo único, com roupas coloridas
em cenários oníricos, um contraste com o
cinza da cidade que não pára de trabalhar e
nem de produzir emoções. Osgemeos estão
• em galerias, museus e espaços públicos na
Alemanha, França, Itália, Holanda, Portu-
gal, Espanha, Inglaterra, Grécia, Japão, Chi-
na, África do Sul, Austrália, Cuba, Canadá,
Estados Unidos e outros países.

Em um dos bairros mais nobres de São
Paulo, num imenso e branco muro de sofis-
ticada mansão está grafitado: "Desculpe a
letra". Pura arte. * 19
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