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RESUMO 

 

 O trabalho ―A representação visual do Pincel Atômico em Goiás na década de 

1980‖ aborda o cenário da arte urbana goiana no fim da década de 1980. O grupo, 

constituído por dois grafiteiros, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da arte 

do grafite nas ruas de Goiânia e cidades vizinhas, deixando os muros coloridos e com 

inscrições dotadas de muita crítica, humor e alegria, usando para tanto o spray. O Pincel 

Atômico teve uma postura atuante no cenário artístico goiano na década de 1980, época 

em que as ruas eram utilizadas como espaço de expressão artística, abordando temáticas 

polêmicas, que envolviam questões políticas, morais e sociais de âmbito nacional e 

internacional como a AIDS, o rock e a radioatividade. Sua atuação teve particular 

importância quando Goiás passava por um momento delicado em consequência do 

acidente radiológico desencadeado pelo rompimento de uma cápsula de Césio-137, 

ocorrido em Goiânia em 1987. Essa arte singular, que faz da cidade um ―texto urbano‖ 

de alto potencial cognitivo, nos permite investigar nossas relações com ela, muitas 

vezes de modo inconsciente. A história cultural de uma cidade também se faz vista e 

analisada pelas representações visuais instaladas no seu perímetro urbano. 

  

Palavras-chave: Grafite Pincel Atômico – Arte Urbana – Estado de Goiás.      

 

 

ABSTRACT 

 

The work "The visual representation of Pincel Atômico in Goiás in the 1980‘s" 

talks about the scenario of urban art in Goiás in the late 1980s . The group, which 

consisted of two graffiti artists, was one of the developers of graffiti art on the streets of 

Goiânia and neighboring towns. Their art used to leave colorful inscriptions on the 

walls, with much criticism, humor and joy, using spray paint for such results. The group 

had an active stance in the art scene in Goiás during the 1980‘s, a decade in which the 

streets were used as a place for artistic expression , addressing controversial issues 

which involved political, moral and social issues of national and international scope 

such as AIDS, rock and radioactivity. Its performance was particularly importante, due 

to the fact that the state of Goiás was going through a difficult time as a result of 

radiological accident triggered by the rupture of a capsule of cesium -137, which 

occurred in Goiânia in 1987 . This unique art, which turns the city into a high 

potentially cognitive "urban text", allows us to investigate our relationship with it, often 

unconsciously. The cultural history of a city is also seen and examined by visual 

representations installed in its urban area. 

  

Keywords : Pincel Atômico Graffiti - Urban Art - State of Goiás 
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INTRODUÇÃO 

 

―A cidade é um mundo em que tudo está 

em circulação.‖ (Nelson Brissac Peixoto) 

 

A década de 1980 representou um momento agitado e marcante da história 

brasileira. Momento de mudanças não só regionais, mas também em todo o território 

nacional. Num panorama geral, saíamos de um período ditatorial (1964-1985) e 

experimentávamos novos posicionamentos com a abertura política. Naquele momento, 

o Brasil ainda não dispunha nem de telefone celular, nem de Internet.  

 

A Wolks lançava o Gol, a Vasp era a maior companhia de aviação do Brasil, Maradona era o rei do 

futebol e Ayrton Senna [...] começava a se tornar um ídolo nacional. Michael Jackson, após o sucesso 

colossal de Thriller, lançava Bad e começava um estranho processo de clareamento da pele. (REVISTA 

CÉSIO 25 ANOS, 2012, p. 4) 9 
 

 

Já o estado de Goiás viveu no fim daquela década o maior acidente radiológico 

mundial: o rompimento da cápsula de Césio-137, em setembro de 1987, na cidade de 

Goiânia. A abertura política e o acidente radiológico ocasionaram mudanças extremas 

nas relações econômicas, sociais e artísticas do estado. No âmbito artístico, essas 

mudanças refletiram numa outra forma de fazer arte. Algumas intervenções artísticas 

estiveram ligadas de maneira direta a esse contexto, dentre elas o surgimento do grupo 

de grafiteiros Pincel Atômico, objeto de estudo desta dissertação. Para tanto, analisamos 

a representação visual do grupo em Goiás no fim da década de 1980, enfatizando a sua 

atuação como precursor do grafite no estado, saindo dos limites do próprio grafite ao 

buscar sua relação com o que está à volta.  

―É spray na mão e imaginação‖. Esse foi o lema dos grafiteiros do Pincel 

Atômico durante o período em que estiveram em atividade, entre 1987 e 1991, na 

cidade de Goiânia. Borboletas, estrelas, clima de paixão, casal dançando, super-herói e 

muitas cores compõem o ―grafite inaugural‖ no início de 1988, em um muro da Rua 8, 

no Centro da capital. Essas cores e esses símbolos percorreram as vias urbanas de 

Goiânia na década de 1980. Como foi a chegada do grafite em Goiânia? Qual a 

repercussão da representação visual do Pincel Atômico nos anos 1980 no estado de 

Goiás?  
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Figura 1: Grafite inaugural do Pincel Atômico – Rua 8 – Setor Central. Goiânia, 1988 

Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

Essa representação visual esteve diretamente ligada com a história do estado, na 

medida em que, a partir de suas intervenções urbanas, os artistas redefiniram, 

questionaram e criticaram os problemas sociais, morais, econômicos e políticos da 

localidade, incluindo a catástrofe radiológica advinda do rompimento da cápsula de 

Césio-137. As representações visuais do Pincel Atômico revelam-nos, a partir de seus 

símbolos, cargas de protesto, denúncia e questionamento, rejeitando valores tradicionais 

daquela sociedade. Para tanto, o grafite do grupo foi um instrumento de crítica calcado 

no humor e na ironia, transformando o visual urbano, principalmente da cidade de 

Goiânia.  

Quando falamos de grafite
1
 estamos nos referindo a uma arte propriamente 

urbana e de redefinição do espaço urbano. A história sobre o grafite no mundo é bem 

recente, mas esse tipo de pesquisa e de obra já alcança várias regiões nos mais variados 

modos, formas e estilos.  

                                                 
1
 A palavra grafite pode aparecer em duas diferentes grafias: grafite (forma mais comum no século XXI) 

ou graffite. A palavra grafite, etimologicamente, designa o bastonete de grafita, mineral de carbônea, 

usado na fabricação de lápis. Daí originou-se a expressão grafismo, que, segundo a Enciclopédia Mirador 

Internacional, é definido como: o grafismo distingue se de qualquer outra forma de atividade motora pela 

intenção de registro, que aparece desde as primitivas inscrições das cavernas. (RAMOS, 1994, p.13). Em 

sua raiz etimológica deu origem à palavra italiana graffito, tendo como plural graffiti. O idioma inglês 

adotou graffiti, sem diferença para singular ou plural, e o português adotou grafito, tendo como plural 

grafitos. O Dicionário Aurélio, entretanto, a partir da edição de 1987, regista a grafia de grafite(s) com o 

significado de inscrição urbana. (SILVA, 2006, p.10) 
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O que dominava antigamente eram as letras. Hoje temos uma cultura que se 

expandiu: novas formas são exploradas, e personagens, símbolos e abstrações 

começam a proliferar. Durante os últimos anos, os grafiteiros têm utilizado 

um campo mais amplo de expressão. O estilo de cada artista é desenvolvido 

sem nenhuma restrição, com a utilização de stickers (etiquetas), pôsteres, 

estênceis, aerógrafos, pastéis oleosos, todas as variedades de tinta e até 

mesmo de esculturas. Muitos artistas se libertam do mero uso das latas de 

spray.
2
 (GANZ, 2010, p. 7) 

 

Conhecida como arte democrática e espontânea, o grafite chegou em meio a 

polêmicas e foi tratado durante vários momentos como ato de vandalismo e subversão, 

já que, a priori, o spray foi utilizado como forma de protesto. ―A construção da idéia de 

grafite como expressão artística, e consequentemente a negação de seu parentesco com 

a marginalização atribuída ao pixo, começa a ser alicerçada por volta do fim dos anos 

1970 e começo da década sequente ao redor do mundo.‖ (TAVARES, 2005, p. 86). 

Nonatto Coelho em uma entrevista no jornal A VOZ de Inhumas (2007, p. 10), por sua 

vez, explica: 

 

O Grafite tem conexão com aquilo que denominamos Outsider Art, e aqui 

falamos daqueles personagens que observam a vida do lado de fora do 

establishment, podendo usar suas ―pichações‖ para clamar por seus direitos, 

protestar, questionar valores sociais, regras, etc. Muitas vezes o graffite nasce 

e prolifera guiado por dúvidas e incertezas daqueles que vivem excluídos do 

sistema social, e no caso, estes ―destribalizados‖ manifestam seus desejos, 

anseios, protestos, enfim por transformações das sociedades opressoras. 

Antes de ser cooptado pela ideia de arte ele é um instrumento que o indivíduo 

oprimido lança mão para buscar liberdade, sonhar com a igualdade entre os 

seres humanos, quebrar pré-conceitos, propor imparcialidades e romper 

fronteiras. Ele mistura ideias e emoções no mesmo espaço, e é aí que o 

graffite penetra o mundo da arte. 

 

O grafite está inserido como uma arte pública, esta entendida conforme conceito 

de Pettini (2008, p. 19): ―Entenda-se por Arte Pública as manifestações artísticas 

legitimadas que se encontram no espaço urbano da cidade, integradas à paisagem da 

cidade, impondo ao cidadão uma visibilidade involuntária em seu percurso cotidiano‖. 

Para a professora Vera Pallamin (2000), a arte urbana é uma extensão da arte pública, 

que é ―vista como um trabalho social, um ramo da produção da cidade, expondo e 

materializando suas conflitantes relações sociais‖ (p. 19). Cabral (2010, p. 167) entende 

que  

 

                                                 
2
 Sobre as técnicas utilizadas pelos grafiteiros ver 2.3: Procedimentos técnicos do grupo Pincel Atômico 
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é na relação entre cidade, arte e sociedade que a Arte Pública apropria-se de 

um espaço modificado, constantemente. Afinal, os espaços públicos têm se 

transformado em espaços de passagem, pois a cada dia torna-se imperativo 

alargar ruas e avenidas. Não se pode ignorar que as modificações e/ou 

adaptações dos espaços públicos são, por vezes, necessárias nas metrópoles.  

 

 

A arte urbana é arte produzida nas cidades, que, por sua vez, acabam se tornando 

um grande espaço artístico cultural ao ar livre. Geralmente o que é produzido no cenário 

urbano diz algo sobre aquela sociedade, sobre seus confrontos sociais, sobre suas 

relações e seus sentimentos. Para Lefebvre (1991, p. 48), ―a cidade é obra de certos 

‗agentes‘ históricos e sociais‖. E completa: ―É realidade presente, imediata, dado prático 

sensível, arquitetônico (p. 49)‖. A concepção de cidade, para Lefebvre, decorre da 

concepção de que o espaço é produto social. É nisso que também acredita Park (1973, p. 

26): ―Em outras palavras, a cidade não é meramente um mecanismo físico e uma 

construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das pessoas que a compõem; é 

um produto da natureza‖. A cidade transmite-nos simultaneamente as mais diversas 

realidades urbanas e formas de expressões culturais diferenciadas e está enraizada nos 

hábitos e costumes das pessoas que a habitam.  

Como arte urbana, o grafite chega ao Brasil na década de 1970, com o grafiteiro 

Alex Vallauri. ―Mais que o precursor do grafite no Brasil, Alex Vallauri foi um artista 

de múltiplos recursos, para quem a intervenção no espaço público era uma forma de 

ação política calcada no humor e na poesia‖ (SPINELLI, 2010, p. 6). Contudo, o grafite 

só ganhou maior espaço na década de 1980, inclusive em Goiás, onde surge o grupo 

Pincel Atômico. Essa arte de rua está presente principalmente nas metrópoles e cada vez 

vem ganhando mais espaço no cenário urbano, ―conquistando seu espaço na mídia, 

chegando à Bienal, a manchetes de jornais e até em novelas de TV, seguindo pelos anos 

90 rumo à virada no milênio‖ (GITAHY, 1999, p. 16). 

Goiânia, cidade que foi concebida como ―pérola da modernidade‖, apesar de 

algumas contradições, é uma preciosa fonte de estudo, com suas ruas, avenidas, prédios 

e instalações. Para Pesavento (2003, p. 80), 

 
uma cidade é objeto de muitos discursos, a revelar saberes específicos ou 

modalidades sensíveis de leitura do urbano: discursos médicos, políticos, 

urbanísticos, históricos, literários, poéticos, policiais, jurídicos, todos a 

empregarem metáforas para qualificar a cidade. Uma cidade é também objeto 

de produção de imagens – fotográficas, pictóricas, cinematográficas, gráficas 

– a cruzarem ou oporem sentidos sobre o urbano. Como fala Ítalo Calvino, 

uma cidade contém muitas cidades e esse tem se revelado um campo de 

pesquisa muito amplo no âmbito da História Cultural.  
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Essas intervenções urbanas, mais precisamente o grafite, dizem-nos muito sobre 

a cidade e seus habitantes. Os grafites são narrativas urbanas que nos permitem a 

entrada em vários mundos e tempos, revelando indícios de uma dada realidade. E 

justamente por isso, o objeto de estudo do presente trabalho é a atuação dos grafiteiros 

do Pincel Atômico, composto pelos artistas Edney Antunes e Nonatto Coelho.  

O grafite do grupo Pincel Atômico pode ser lido como uma representação não 

apenas artística, mas também social, à medida que permeia as entranhas de nossa 

sociedade, levantando, a partir dele, o reclame: problemas sociais, políticos e morais.  

 

Aliás, o graffiti veio para democratizar a arte, na medida em que acontece de 

forma arbitrária e descomprometida com qualquer limitação espacial ou 

ideológica. Todos os segmentos sociais podem vir a ser lidos pelos artistas do 

graffiti, assim como seus símbolos espalhados pela cidade podem ser lidos 

por todos. (GITAHY, 1999, p. 13) 

 

Por meio dessa arte podemos entender como os indivíduos se veem inseridos na 

sua própria cidade além de ser uma forma de manifestações e inquietações sociais. Uma 

imensidão de informações salta aos nossos olhos e é aí que o grafite tem seu significado 

para a cidade. 

Esta pesquisa parte de uma organização cronológica da trajetória do grupo 

Pincel Atômico, desde sua criação até o seu desfecho (1987-1991), e como estão hoje os 

ex-integrantes do grupo. Para compreender melhor a trajetória do Pincel Atômico, 

foram realizadas duas entrevistas com o artista plástico Nonatto Coelho, ambas no 

Espaço Cultural Nonatto Coelho em Inhumas (GO), sendo a primeira em abril de 2011 e 

a segunda em outubro de 2012; e uma com o artista plástico Edney Antunes, em 

novembro de 2012, na Escola de Artes de Goiânia.  

Vale lembrar também que este não é um trabalho focado na recepção dos 

grafites do Pincel Atômico, portanto, as entrevistas não são os únicos instrumentos de 

coleta dos dados. Leituras nos jornais locais, O Popular e o Diário da Manhã, foram 

fundamentais para construir a representação e atuação do Pincel Atômico no estado 

durante a década de 1980. As matérias sobre o trabalho do grupo foram publicadas 

nesses dois jornais de 1987 até o ano de 2013, mas até os dias atuais o grupo ainda é 

rememorado pela imprensa quando o assunto é a chegada do grafite em Goiás. Foram 

utilizados também dicionários locais de artes plásticas: o do artista Amaury Menezes, 

Da Caverna ao Museu: Dicionário das Artes Plásticas em Goiás, de 1998; e o da crítica 
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de arte Aline Figueiredo, Artes Plásticas no Centro-Oeste, de 1979.  E por fim, foram 

utilizadas algumas dissertações defendidas no Mestrado em Cultura Visual da 

Faculdade de Artes (FAV) da Universidade Federal de Goiás (UFG), que foram de 

fundamental importância, na medida em que são as únicas fontes de Goiânia que tratam 

de forma sistemática da produção artística em Goiânia na década de 1980.  

Em termos metodológicos, os principais autores que embasaram esta pesquisa 

são aqueles que fizeram estudos acerca da arte em Goiânia na década de 1980, momento 

de criação do Pincel Atômico. A dissertação de Armando Aguiar Guedes Coelho, 

Carlos Sena: A trajetória de um artista inserido na arte goiana (1980-1989), defendida 

em 2009, contribuiu ao longo da pesquisa para a construção do cenário artístico do 

estado na década de 1980. A dissertação de Sálvio Juliano Peixoto Farias, Galeria 

Aberta: uma história por múltiplos atores (2005), traz toda a história do projeto Galeria 

Aberta, que ocorria no mesmo momento de atuação dos grafiteiros do Pincel Atômico, e 

que em algum momento tiveram uma ligação. Também foi valiosa fonte de consulta a 

dissertação sobre o grafite em Goiás de Jordana Falcão Tavares, intitulada Construções, 

desconstruções e reconstruções: História do grafite goianiense contemporâneo (2005) 

que trata da atuação dos grafiteiros em Goiás nos dias dias atuais, perpassando 

brevemente sobre o contexto de atuação do grupo Pincel Atômico.  

Como o artista plástico Siron Franco também esteve diretamente ligado às 

questões que envolveram o acidente radiológico com o Césio-137 em Goiânia, também 

consultamos a dissertação de Lucia Bertazzo, O ativismo ambiental nas ações e 

instalações de Siron Franco (2009). Escolhemos ainda algumas obras do artista para a 

composição do contexto de criação do grupo Pincel Atômico, por também recorrerem à 

temática Césio-137.   

Quando o assunto é a catástrofe provocada pela violação da cápsula do Césio-

137, utilizamos a tese de Eliézer Cardoso de Oliveira, As representações do medo e das 

catástrofes em Goiás (2006), que aborda o acidente radiológico como o responsável por 

uma mudança ou virada na representação de Goiânia, quebrando a ideia de uma cidade 

pautada no progresso. Ao longo de seu trabalho, Oliveira analisa diversas obras de arte 

que estiveram relacionadas com o episódio, inclusive as de Siron Franco, para a 

construção do contexto artístico da década de 1980 e a relação do Césio-137 com as 

artes na região. Contudo, talvez pelo fato de o grafite trazer um humor intrínseco, ou por 

não considerá-lo relevante, Oliveira não mencionou no seu trabalho a atuação do Pincel 

Atômico como uma estética da catástrofe. Acreditamos, assim, que este trabalho possa 
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completar o estudo de Oliveira, ao trazer parte da produção do grupo voltada para a 

temática da catástrofe radioativa.  

Em se tratando da literatura específica sobre o grafite, foram utilizados livros de 

João Spinelli, Graffiti: fundamentos estéticos do pioneiro do grafite no Brasil (2010); 

Celso Gitahy, O que é graffiti (2002); Nicholas Ganz, O mundo do grafite - Arte urbana 

dos cinco continentes (2010); e Garry Hunter, Arte de rua ao redor do mundo (2013). O 

historiador e crítico de arte João J. Spinelli é professor da Pós-Graduação em Artes da 

USP e da UNESP e em seu livro aborda a chegada do grafite no Brasil, ressaltando a 

atuação e o trabalho de Alex Vallauri, conhecido como precursor da arte no país e que, 

inclusive, muito influenciou o trabalho do Pincel Atômico. Celso Gitahy é artista 

plástico e seu livro traz conceitos importantes sobre o de grafite e a pichação, além de 

listar os principais grafiteiros da década de 1980 em São Paulo. O livro do fotógrafo 

alemão Nicholas Ganz possui 400 páginas repletas de grafites de várias regiões do 

mundo,  com uma breve história dos mais conhecidos grafiteiros de cada continente.  Já 

o inglês  Garry Hunter, além de fotógrafo profissional, é curador independente e sua 

obra aborda as principais etapas do avanço do grafite no mundo.  

As análises das imagens constituem parte fundamental deste trabalho, um campo 

considerado ainda novo no âmbito da História. Diversos grafites são analisados, com 

destaque para os elaborados pelo grupo Pincel Atômico entre 1987 e 1991 nas cidades 

de Goiânia e Inhumas (GO). Nesse sentido, pretendemos pensar as relações que 

envolvem o binômio arte/cidade, trazendo questões pertinentes à visualidade urbana. 

Para tal, este trabalho perpassa a todo o momento a relação entre história e imagem. 

 

Uma imagem é uma cena que foi recriada ou reproduzida. É uma aparência, 

ou um conjunto de aparências, destacada do lugar e do tempo em que 

primeiro fez sua aparição e a preservou – por alguns momentos ou séculos. 

Toda imagem incorpora uma forma de ver. [...] Contudo, embora toda 

imagem incorpore uma maneira de ver, nossa percepção ou apreciação de 

uma imagem depende também de nosso próprio modo de ver. [...] As 

imagens foram a princípio feitas para evocar as aparências de algo ausente. 

Aos poucos foi se tornando evidente que uma imagem podia ultrapassar em 

duração aquilo que ela representava: mostrava, então, como uma coisa ou 

alguém havia antes se parecido – e assim, por implicação, como o assunto 

fora antes visto por outras pessoas.  (BERGER, 1999, p. 12) 

 

Trabalhar com imagens é percorrer a trajetória completa de sua produção, 

circulação e consumo. Por isso, Ulpiano Bezerra Meneses (2005) aponta três esferas: a 

visual, a visível e a visão. A visual é o diálogo que deve ser feito entre obras e autores, é 

a circulação, à qual ele denomina iconosfera, isto é, ―o conjunto de imagens-guia de um 
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grupo social ou de uma sociedade num dado momento e com o qual ela interage‖. Não é 

apenas formar um banco de imagens disponíveis, e sim ―identificar as imagens de 

referência, recorrentes, catalizadoras, identitárias‖ (p. 34-35). A segunda esfera é a 

visível e está no que chamamos de ―aspectos do ver‖, pois é o ato de perceber, decifrar 

os símbolos e códigos. O que está explícito na imagem? Quais os silenciamentos? É 

preciso ler nas entrelinhas, ler o que não está aparente, explícito, ler o que Burke (2004) 

chama de ―ausência de significativas‖. Estas são, voltando a Meneses (2005, p. 36), ―as 

prescrições culturais e sociais e os critérios normativos de ostensão ou descrição em 

suma, de visibilidade e insivibilidade‖.  

 

Para o pesquisador da imagem é necessário ir além da dimensão mais visível 

ou mais explicita dela. Há, como já disse antes, lacunas, silêncios e códigos 

que precisam ser decifrados, identificados e compreendidos. Nessa 

perspectiva a imagem é uma espécie de ponte entre a realidade retratada e 

outras realidades, e outros assuntos, seja no passado, seja no presente. 

(PAIVA, 2002, p. 19) 

 

 

Por último temos a terceira esfera: a visão. É a recepção e apropriação da obra. 

A visão ―compreende os instrumentos e técnicas de observação, o observador e seus 

papéis, os modelos e modalidades do olhar‖ (MENESES, 2005, p. 38).  Coli (2005, p. 

11) vai mais além: ―Diante de qualquer obra, o olhar que interroga é sempre mais 

fecundo do que o conceito que define‖. Já Berger (1999, p. 10) pontua que o ato de ver 

é fundamental nesse processo: ―A maneira como vemos as coisas é afetada pelo que 

sabemos ou pelo que acreditamos‖. Meneses (2005, p. 34-35) discorre sobre a 

importância da organização de um quadro referencial para a História Visual: 

 

A meu ver, um dos principais pré-requisitos para que a História, sem 

arrefecer seus recentes compromissos com as ―fontes visuais‖, passe também 

a considerar a dimensão visual presente no todo social, seria a organização 

paulatina de um quadro de referências, informações, problemas e 

instrumentos conceituais e operacionais (inclusive para o cruzamento de 

dados), relativos a três grandes feixes de questões: o visual, o visível e a 

visão. Sem essas coordenadas, pouco se sairia do vôo cego, em que às vezes 

as nuvens permitem entrever somente pequenas paisagens desconexas. Trata-

se não de objetos ou objetivos imediatos de pesquisa, mas de uma deposição 

paulatina e cumulativa, capaz de criar um capital cognitivo, uma espécie de 

vasto andaime que torne mais seguros e factíveis os projetos 

individualizados. Naturalmente, esse quadro pode, desde já, servir de baliza 

ou de horizonte, ou ainda de orientação, para definir estratégias.  

 

 

Também podemos aqui falar de outra proposta metodológica para a 

interpretação histórica das imagens artísticas, a do historiador Artur Freitas (2004), para 
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quem as fontes visuais e as artísticas devem ser vistas em função de três dimensões: a 

perspectiva formal, que abrange a estética, o visual; a perspectiva semântica, que é a 

interconexão com as demais representações culturais de certo período – aqui estamos 

falando da ―iconosfera‖; e por ultimo a perspectiva social, que é a releitura de suas 

condições de produção e a genealogia de suas recepções: é a história da imagem. 

 

Dessa forma, uma imagem, para ficar no nosso caso, não será nunca 

compreendida como ―sintoma‖ de uma concepção estática e determinante de 

―cultura‖, mas será vista, isso sim, como constitutiva da própria cultura, na 

medida em que, pela irradiação de novos significados e pela relação com toda 

a teia semântica já conhecida, a nova visualidade passa a forçar a 

reconstrução da própria teia, ou melhor, da idéia que temos dela. (FREITAS, 

2004, p. 17) 

 

 

Como já dito anteriormente, ao ler uma imagem devemos levantar vários 

questionamentos em relação à sua produção, circulação e consumo. Para isso, a 

descrição da imagem é algo fundamental. Coli (2005) denomina essa descrição de 

ekfrasis (écfrase, que significa escrever a partir do que se vê). O exercício de descrição 

de imagem é o ponto de partida para a leitura imagética. A descrição da obra permite 

uma familiarização-relação que vai se construindo aos poucos, ou seja, ela ―é a 

mediadora da explicação‖ (BAXANDALL, 2006, p. 32). Mas a descrição de uma obra 

não é a única via para a leitura de uma imagem, pois ―faltam as sequências cromáticas, 

as relações espaciais, as proporções [...] e tantos outros elementos‖ (BAXANDALL, 

2006, p. 34).  

Trabalhar com imagens é trabalhar com interpretação, pois a imagem é um 

registro sobre um desejo, uma escolha, uma ambição, e nesse sentido ela é ambiguidade. 

À interpretação de imagens dá-se o nome de iconografia: ―É um termo que significa a 

imagem registrada e a representação por meio da imagem. A origem do termo é grega 

[...] deriva da palavra eikóm, que significa imagem. Daí eikonographía, que se 

transformou em iconographia no latim‖ (PAIVA, 2002, p. 14). Ou, como Panofsky 

(1976, p. 47) define, ―é o ramo da história da arte que trata do tema ou mensagem das 

obras de arte em contraposição à sua forma‖.  

As imagens são ressignificadas de acordo com o contexto no qual elas estão 

inseridas. Assim, para que os nossos olhos reconheçam determinada imagem, é preciso 

que ela esteja presente no nosso contexto sociocultural. Burke dizia que: ―Um nativo 

australiano não poderia reconhecer o tema da Última Ceia; para ele, a cena apenas 

evocaria a idéia de um alegre jantar‖ (BURKE, 2004, p.43).  
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Assim, partimos para o 1º Capítulo deste trabalho, que visa a estudar as 

temáticas abordadas pelo Pincel Atômico, analisando a formação do grupo e sua 

intervenção artística nas cidades de Goiânia e Inhumas (GO). O anseio da dupla de 

jovens em colorir era o de alegrar os muros da cidade com uma intervenção ainda pouco 

conhecida em Goiás, mas que já circulava pelo eixo Rio-São Paulo. A atuação dos 

grafiteiros na capital esteve inicialmente ligada ao acidente radiológico com a cápsula 

de Césio-137. O sentimento que pairava na região era de pessimismo, tristeza e 

isolamento.  

 

Nos anos 60 e 70, os aspectos cosmopolitas de Goiânia foram legitimados 

pelo seu crescimento demográfico, grandes construções arquitetônicas, e o 

pioneirismo da cidade em relação à absorção da tecnologia moderna, como o 

computador eletrônico. Todos esses acontecimentos refletiram numa imagem 

positiva de Goiânia como um lugar de eficiência e desenvolvimento. Essa 

imagem foi, inicialmente, abalada com os inúmeros problemas resultantes do 

crescimento demográfico exagerado da Capital nos anos 60 e 70 e das 

cidades do Entorno nos anos 80. Infelizmente, porém, o Acidente Radioativo 

de 1987 colocou novamente a cidade no centro das atenções do Brasil e do 

mundo. (OLIVEIRA, 1999, p. 131) 

 

Esse momento de dor foi representado pelo Pincel Atômico – nome que faz 

alusão ao acidente radiológico – nos muros da cidade. Elementos do Césio-137 foram 

ícones de sucesso da dupla: a barata, que seria a sobrevivente à radiação, e a ―coxinha 

mutante‖, que sofreu uma mutação em consequência do acidente. Essas imagens serão 

analisadas com mais detalhes, para fazer uma leitura icnográfica dos referenciais ali 

estabelecidos em nível artístico, político e social. Paralelamente à atuação do grupo 

Pincel Atômico, outras manifestações também abordaram a temática Césio-137 e serão 

brevemente analisadas no primeiro capítulo: o projeto Galeria Aberta  e a ―Série Césio‖, 

de Siron Franco.  

O capítulo prossegue na contextualização da atuação do grafite irreverente do 

grupo Pincel Atômico na década de 1980 no estado e a história do grafite mundial. 

Temas como AIDS, rock, drogas, sexo, radioatividade e personagens em quadrinhos 

eram comuns no grafite do grupo. Para refazer a trajetória artística do Pincel Atômico, 

foram utilizadas imagens, fotografias, entrevistas com os artistas, textos jornalísticos, 

catálogos e currículos. Selecionamos as principais imagens do Pincel Atômico e as 

distribuímos de acordo com as temáticas. Ainda nessa parte, vamos abordar as 

influências eruditas que perpassaram o grafite do grupo, com o enfoque nas influências 

da pop art (1956-1966), movimento estilístico que teve início em Londres e Nova 
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Iorque e que utiliza temáticas ligadas ao ambiente urbano. Quadrinhos, revistas 

ilustradas, anúncios, embalagens, cinema, música, televisão, bens de consumos duráveis 

e não duráveis compõem a cena pop. Só que no grafite essa influência se dava em escala 

mundial. Segundo Nonatto Coelho (2012):  

 

Eu plagiava a imagem da Marilyn Monroe, tinha também um telefone que eu 

grafitei muito. Nele era escrito ―trim-trim‖. Eram coisas triviais, do cotidiano, 

diferente dessa coisa ligada aos nomes e a essas letras que estão fazendo no 

momento. Embora as letras existissem na época, essas letras eram elaboradas 

no sentido pop. O tema era muito inesperado e quase sempre ligado à figura 

pop mesmo. As Bienais expunham coisas do pop. O grafite é filho da pop 

arte, é um tipo de extensão muito saudável do que a pop arte produziu no 

mundo.  

 

O 2º Capítulo analisa o aspecto artístico do grupo Pincel Atômico, suas 

influências, seus conhecimentos artísticos, a transição das ruas para a galeria, seus 

procedimentos técnicos, o desfecho do grupo e a atual produção artística de Edney 

Antunes e Nonatto Coelho, por exemplo, a temática radioatividade que ainda é abordada 

nos trabalhos do primeiro. Mais uma vez foi necessária a utilização de entrevistas com 

Edney Antunes e Nonatto Coelho, como também de matérias dos jornais O Popular e 

Diário da Manhã, e fotografias dos grafites desses artistas. Foram utilizados grafites de 

outros artistas feitos em diversos momentos, mas que se relacionam com o trabalho do 

grupo Pincel Atômico.  

Essas duas partes interligam-se e perpassam os conceitos de representação e 

imaginário, que oferecem amplas possibilidades de análise dentro da História e das 

Artes. ―Imagens, sejam gráficas ou pictóricas, são representações do mundo elaboradas 

para serem vistas‖ (PESAVENTO, 2003, p. 85).  Ou seja, são conceitos fundamentais 

que permeiam a discussão e tratam o grafite como uma arte que constitui o imaginário 

urbano.  

 

Este, talvez, seja um dos aspectos que, contemporaneamente, mais dão 

visibilidade à História: a renovação das correntes da história e dos campos de 

pesquisa, multiplicando o universo temático e os objetos, bem como a 

utilização de uma multiplicidade de novas fontes. (PESAVENTO, 2003, p. 

69)  

 

 

Entendemos, dessa forma, que a cidade desempenha papel fundamental na 

constituição do imaginário, e por isso neste trabalho ela é investigada como uma 
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imagem, ou seja, como um conjunto de ideias e expectativas que abrange o campo da 

experiência humana. 

O conceito de representação está relacionado aos estudos do imaginário, e neste 

trabalho são indissociáveis. A representação, como eixo de abordagem da História 

Cultural, constrói-se a partir de práticas sociais concretas e diferenciadas e coloca em 

destaque a possibilidade de pluralidade de leituras. ―O imaginário faz parte da 

representação como tradução mental de uma realidade exterior percebida‖ 

(LAPLANTINE, 1997, p. 3). O imaginário urbano constrói a cidade real, num processo 

de interação entre o homem da cidade, e a própria cidade formando um conjunto de 

representações sobre a mesma. ―O imaginário é a capacidade humana para a 

representação do mundo, como o que confere sentindo ontológico. É própria do ser 

humano essa habilidade de criação/recriação do real, formando uma espécie de magma 

de sentido ou energia criadora.‖ (CASTORIADIS apud PESAVENTO, 2003, p. 44).  

Segundo Le Goff (1994, p. 16), tudo pode ser submetido a uma leitura do 

imaginário: 

 

As imagens que interessam ao historiador são imagens colectivas, amassadas 

pelas vicissitudes da história, e formam-se, modificam-se, transformam-se. 

Exprimem-se em palavras e temas. São-nos legadas pelas tradições, passam 

de uma civilização a outra, circulam no mundo diacrônico das classes e das 

sociedades humanas. E pertencem também à história social sem que, no 

entanto, nela fiquem encerradas [...] o imaginário alimenta o homem e fá-lo 

agir. É um fenômeno colectivo, social e histórico. Uma história sem o 

imaginário é uma história mutilada e descarnada. 
 
 

Nenhum relato consegue recuperar o passado tal qual ele foi; o passado é sempre 

percebido por meio das camadas sedimentares das interpretações anteriores e dos 

hábitos e categorias de leitura desenvolvidos pelos discursos interpretativos anteriores 

e/ou atuais. No discurso histórico, o acontecido assume um novo sentido, ele existe, mas 

somente como representado.  Desta forma, a narrativa que o historiador realiza, mesmo 

compromissada com a verdade, terá resquício de sua interpretação do real. 

Representações se inserem, portanto, em regimes de verossimilhança e credibilidade, e 

não de verdade. Por meio da representação, torna-se possível entrar no cotidiano dos 

indivíduos, considerando seus valores e identidades culturais, buscando suas raízes e 

origens.  

Por fim, sabemos que a temática grafite nos fornece várias possibilidades de 

abordagens temáticas, teóricas e metodológicas. Não é difícil depararmos com um 
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grafite nos dias atuais: basta sairmos à porta de casa ou andarmos alguns metros. 

Contudo, como já dito anteriormente, o foco desta dissertação é a representação visual 

do grafite do grupo Pincel Atômico como percursor da arte em Goiás e como uma arte 

que constitui o imaginário urbano.  

Portanto, as últimas considerações desta pesquisa trazem respostas provisórias 

sobre a atuação do Pincel Atômico em Goiânia e Inhumas (GO) no fim da década de 

1980 e sua relação com o espaço urbano, revelando-nos vários aspectos dessa 

sociedade. Os grafites do Pincel Atômico trouxeram o cotidiano para os muros e 

também construíram, com seus grafites, diversas narrativas históricas, compostas de 

ícones de época, como a imagem de Marilyn Monroe e Elvis Presley, e também fatos de 

grande valor histórico para a sociedade, como a reprodução de Guernica, obra de 

Picasso, e os ícones do Césio-137.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ARTE URBANA: A INTERVENÇÃO DO PINCEL ATÔMICO NA CIDADE 

DE GOIÂNIA 

―Goiânia teve vários pontos de sua paisagem 

urbana modificados desde que os integrantes do 

projeto Pincel Atômico começaram a atuar, 

deixando marca de sua criatividade nos lugares 

por onde passaram.‖ (O POPULAR, 14/03/ 88) 
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Conhecida como arte democrática, a história do grafite em Goiânia é recente e 

remete-nos aos anos finais da década de 1980, marcada por fortes acontecimentos 

políticos, econômicos e artísticos no cenário goiano e nacional. Em Goiânia, 

particularmente, os últimos anos desse período foram de fundamental importância para 

pensarmos sobre o aumento e a intensificação das intervenções visuais na cidade. Neste 

Capítulo, vamos nos voltar para a criação do grupo de jovens grafiteiros Pincel 

Atômico, que atuou de 1987, ano de sua criação, até 1991, momento no qual se desfaz. 

Também vamos nos deter em outras intervenções visuais que ocorriam em Goiânia no 

mesmo período e corroboravam, assim, para a construção do contexto artístico de 

Goiânia no fim dos anos 1980. 

Essa década representou um momento de reestruturação de pensamentos. 

Viviam-se os momentos finais da ditadura militar (1964-1985), nos quais o país já se 

abria para a redemocratização, passando por uma abertura não só política, mas também 

cultural. Marcada por novos comportamentos e novos valores, o período foi 

caracterizado por ações de jovens descontentes com a situação política vigente e que, 

influenciados por movimentos como o punk, o rock and roll e o dos homossexuais, 

sacudiram o cenário nacional, numa tentativa de ruptura com o modelo anterior. 

Segundo Sálvio Juliano Peixoto Farias (2005, p. 65), 

 

Depois dos ―anos de chumbo‖ impostos pela ditadura militar, as reformas 

políticas vindas desde o final dos anos 70 e a plena anistia admitida pelo 

governo de João Batista Figueiredo trouxeram uma sensação de que dias 

melhores viriam já nos primeiros anos da década de 80, culminando no 

movimento Diretas Já, que mobilizou o país e trouxe de volta o sentimento de 

democracia. Esse sentimento de liberdade também impregnou os ateliês, 

utilizando a pintura como meio, seguindo a corrente difundida nos Estados 

Unidos, Alemanha e Itália. Assim como para a música – sobretudo o rock, 

rebelde e urbano das grandes cidades que experimentavam o auge do êxodo 

rural – a década de 1980 foi particularmente propícia para a produção 

artística visual do Brasil. Depois de anos do ―hermetismo‖ de grande parte da 

produção de arte conceitual, a assepsia visual das correntes minimalistas e o 

caráter um tanto autoritário do discurso crítico dos anos 70, os anos 80 

mostraram que os movimentos artísticos queriam novamente se aproximar do 

público.  

 

 Em Goiás, o período foi marcado por uma profissionalização do saber artístico, 

no qual obras de arte eram vendidas em um promissor mercado nacional e entravam em 

―conexão com a estrutura mercantil presente na arte local da época‖ (COELHO, 2009, 

p. 5). Nos anos 1980 e 1990, segundo Oliveira (1999, p. 107), ―a relação entre Goiânia e 

as cidades situadas ao seu entorno vai influenciar na mudança de muitos valores de seus 
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habitantes‖. Era um momento de metropolização de Goiânia, processo no qual as artes 

tiveram um lugar de fala considerável.  

 

Durante a década de 1980, o cenário das artes visuais de Goiânia foi bastante 

movimentado. Artistas vinham do interior e de outros pontos do país, fixando 

residência na cidade e batalhando um lugar ao sol neste mercado que se 

mostrava bastante promissor. Artistas jovens surgiam cada ano com Salões 

de Novos Valores
3
 e o interesse pela arte local crescia proporcionalmente ao 

avanço do artista Siron Franco no cenário nacional. As matérias observadas 

no jornal O Popular revelaram um curioso momento da história da cidade, 

onde os artistas plásticos conseguiam sobreviver sem auxílio de políticas 

culturais assistencialistas, que eram praticamente inexistentes, em cunho 

regional, na primeira metade da década. (COELHO, 2009, p. 161) 

 

Em se tratando do surgimento da arte urbana, mais especificamente do grafite, 

devemos retomar alguns pontos importantes para constituir uma trajetória mundial e 

nacional do grafismo. Podemos considerar que essa arte efêmera
4
 e singular teve suas 

origens em Pompeia, pequena cidade romana, e tinha um caráter popular. Usava-se na 

grafia um latim popular ou vulgar, diferenciado em sua morfologia e sintaxe do latim 

erudito (LOURDES, 2002, p. 87-88). Segundo o historiador Pedro Paulo Funari (1989), 

em Pompeia foram encontrados, em um bom estado de conservação, xingamentos, 

desenhos, poesias, slogans eleitorais e cenas obscenas pintadas ou entalhadas em muros 

e paredes.  

A realização de grafites, teve enorme impulso na Europa após a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), pois naquele período houve o surgimento da tinta automotiva em 

spray. ―Após a Segunda Guerra Mundial, começaram a ser produzidos material em 

aerosol, como inseticidas, perfumes, desodorantes etc‖ (GITAHY, 1999, p. 21).  A 

―lata‖, que era mais fácil de ser transportada e utilizada, foi manuseado ―durante a 

revolta dos estudantes iniciada em maio de 1968 em Paris, vimos como o spray 

viabilizou que as mesmas reivindicações que eram gritadas nas ruas fossem rapidamente 

registradas nos muros da cidade. (GITAHY, 1999, p. 21). O grafite apareceu no século 

XX ligado principalmente a problemas sociais, econômicos e como uma manifestação 

de cunho subversivo.  

                                                 
3
 O Salão de Novos Valores tinha o objetivo de divulgar os trabalhos de novos artistas, que ainda não 

estavam inseridos no mercado das artes (COELHO, 2009). 
4
 Entendemos que o grafite é uma arte efêmera na medida em que é uma arte ligeira, passageira, de curta 

duração. Os grafites pelos muros das cidades, na maior parte dos casos, não permanecem por muito 

tempo. As causas são várias: desgastes temporais, mudanças no espaço físico (derrubada do muro para 

realizar construções, por exemplo), uma camada de tinta para a ―limpeza‖ do muro para a instalação de 

uma propaganda ou até mesmo o simples desejo de apagar o grafite do muro.  
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Nos Estados Unidos da América não foi diferente. O grafite foi usado, a priori, 

em Chicago (1967) pelo ―movimento antirracista e de afirmação da identidade 

afroamericana Black Power, que inaugurou uma pintura mural coletiva, resultado da 

intervenção de 21 artistas negros que dividiram uma fachada intitulada “Wall of 

Respect” (O muro do respeito) (Figura 2) (KNAUSS, 2001, p. 334). Em seguida, os 

guetos e metrôs de Nova Iorque estavam repletos de grafite.  

 

 

Figura 2:  Grafite The Wall of Respect, Washington, EUA, 1967 

Fonte: http://xroads.virginia.edu/~UG01/hughes/mural.html 
 

Os principais precursores e referências do grafite em Nova Iorque foram Keith 

Haring e Jean Michel Basquiat, artistas cujos trabalhos tiveram grande repercussão na 

década de 1980. Ambos eram amigos de Andy Warhol, o pai da pop art, de quem 

receberam influência. Keith Haring viveu na Times Square, grande centro comercial 

nova-iorquino, onde começou a desenvolver seu trabalho. ―De grafiteiro rebelde a um 

dos ícones da arte do século XX, Haring tem na trajetória em especial sua dimensão 

política‖ (MARTÍ, 2013, p. 3). Sua marca é a figura simples de um boneco com a 

cabeça redonda, usando um padrão labiríntico (Figura 3). ―Mesmo que a cena pareça 

grotesca, nada na obra de Haring assusta. Seu trabalho resumiu temas complexos a 

traços simples e inconfundíveis – bonequinhos radiantes massacrados pelo capitalismo, 

dogmas religiosos, o racismo, o mal da AIDS e até mesmo pela ameaça nuclear‖ 

(MARTÍ, 2013, p. 3). O trabalho de Keith Haring com grafite ganhou tal repercussão 

que o artista participou de diversas exposições no mundo inteiro, como da Bienal de São 

Paulo, em 1985. Haring morreu de AIDS em 1990.  
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Figura 3: Grafite de Keith Haring, em que seus bonequinhos narram a origem do mundo 

     Fonte: Martí (2013). 

 

Michel Basquiat, outra grande referência do grafite mundial, começou seus 

trabalhos nos metrôs de Nova Iorque e passou dificuldades no início da carreira. É 

conhecido com um artista extremamente crítico e que expressava diversos problemas 

sociais e políticos nos muros da cidade. Basquiat grafitou em um período que foi 

dominado por um pensamento yuppie  (vem da sigla YUP que, traduzido do inglês, 

significa Jovem Profissional Urbano) e extremamente consumista. O artista traduzia os 

problemas sociais em arte urbana. Faleceu em 1988, por overdose de heroína. As 

influências de Keith Haring e Jean Michel Basquiat foram enormes para os grafiteiros 

da década de 1980, pois são reconhecidos mundialmente como os responsáveis por esse 

start do grafite na cultura ocidental.  

Já no Brasil, o spray
5
 foi utilizado pela primeira vez durante a ditadura militar 

(1964-1985), quando os muros públicos também receberam frases de protesto (Figura 4) 

contra o modelo autoritário então vigente. Jordana Falcão Tavares (2005, p. 62) afirma: 

 

Em se tratando de grafitagem, Rio e São Paulo especialmente tiveram 

movimentação tão intensa durante a ditadura que acabaram por desenvolver 

uma cena referência no grafite atual. Como já foi dito, a atmosfera tensa do 

período militar pedia ações discretas, porém diretas de oposição, de tal forma 

que a lata de spray e a parede tornaram-se veículos ilícitos para mensagens de 

resistência.  

 

 

                                                 
5
 Sobre as técnicas utilizadas pelos grafiteiros na composição dos grafites ver, no Cap. 2, o subitem  2.3, 

Procedimentos Técnicos do Grupo Pincel Atômico. 
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 Ainda durante a ditadura militar, mais precisamente na década de 1970, o spray 

já estava sendo utilizado para a criação de formas, figuras e desenhos, trazendo cores e 

temáticas polêmicas. Chegava ao Brasil o grafite como arte democrática, subversiva e 

espontânea. Se até hoje o grafite, para muitos, é sujeira, naqueles tempos o ato de 

grafitar era vandalismo, mas que aos poucos foi ganhando seu espaço como arte urbana.  

 

 
Figura 4: Spray sendo utilizado durante ditadura militar no Brasil 

     Fonte: http://nepo.com.br/2013/08/29/a-invisibilidade-das-interpretacoes/abaixo-a-ditadura/ 

 

O grafite é uma arte essencialmente urbana, portanto, que vê na própria cidade 

um espaço de interação e ação. Tem como suporte para a sua realização não apenas o 

muro, mas a cidade como um todo, incluindo postes (Figura 5), calçadas, viadutos, 

metrôs, ônibus, trens (Figura 6), e até mesmo registro de energia (Figura 7). Para Gitahy 

(1999, p. 13), 

 

o grafite veio para democratizar a arte, na medida em que acontece de forma 

arbitrária e descomprometida com qualquer limitação espacial ou ideológica. 

Todos os segmentos sociais podem vir a ser lidos pelos artistas do grafite, 

assim como seus símbolos espalhados pela cidade podem ser lidos por todos. 
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Figura 5: Grafite em poste na Marginal Botafogo, Goiânia, 2013 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

 

 

Figura 6: Grafite em trem, feito por Os Gêmeos para o projeto Expresso Arte. São Paulo, 2008 

Fonte: http://marixabo.wordpress.com/2008/03/21/os-gemeos/ 
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Figura 7: Grafite em central de energia no setor Loteamento Areião I, Goiânia, 2013 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

O grafite tem esse condão de reclame (Figuras 8 e 9), de crítica, de inversão, de 

negação, mas tem também o outro lado: o da alegria, da cor, da vida, dos elementos 

ácidos e cômicos. É uma arte efêmera, passageira, que se desfaz com uma nova camada 

de tinta ou com a força dos elementos climáticos (sol, chuva). É a arte da cidade, a arte 

que pensa a cidade e que usa a cidade para falar. É a arte que veio dos guetos de Nova 

Iorque e que aos poucos permeia as galerias de todo o mundo. O grafite é uma arte 

espontânea, humorística e irônica. A cidade, a partir do grafite, pode ser tratada como 

um ―texto urbano‖ que nos revela anseios, problemas, aspectos identitários, entre 

outros. Transmite o modo de vida contemporâneo, fazendo o uso de linguagens 

complexas e variadas para criar significados igualmente diversos e híbridos.  
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Figura 8: Grafite de Os Gêmeos, após terem mensagem de protesto anterior apagada. São Paulo, 

2013 

Fonte: Martí (2013). 

 

 

 
Figura 9: Grafite referente aos protestos recentes no Brasil. Marginal Botafogo, Goiânia, 2013 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

Então, antes de aterrissar em Goiânia com o grupo Pincel Atômico, o grafite 

iniciou-se no Brasil no eixo Rio-São Paulo. Edney Antunes e Nonatto Coelho, a dupla 

integrante do Pincel Atômico, entraram em contato com o grafite na 18ª Bienal em São 

Paulo, em 1985, que reuniu 214 artistas. Lá conheceram o trabalho do famoso grafiteiro 

Alex Vallauri
6
 e do Grupo Tupinãodá, e a partir daí se interessaram pelo grafite, 

influenciados também pela pop art. Sobre a visita de Edney Antunes à 18ª Bienal e as 

motivações iniciais para fazer grafitagem em Goiânia, ele nos diz: 

 

Visitei um pavilhão que foi dedicado ao Alex Vallauri com a ―rainha do 

frango assado‖, a partir daí eu comecei a acompanhar aquele movimento. 

Tinha outro grupo que era mais próximo ainda da cena contemporânea, que 

era o Grupo Tupinãodá [...] e inclusive hoje eles têm a Galeria Spray, que é 

uma galeria dedicada ao grafite. [...] quando eu vi os trabalhos deles eu me 

identifiquei de imediato e eu pensei: ―Por que não fazer isso aqui em 

Goiânia?‖ Não tinha nada que se assemelhasse àquela cena aqui em Goiânia 

naquele momento. Pensei e fiz alguns ensaios solitários em casa mesmo e de 

uma forma mais comedida e vi que era possível e tinha um grande potencial, 

apesar de que Goiânia, como todos sabem, nunca esteve diretamente ligada 

aos movimentos artísticos de uma forma imediata. As coisas aqui sempre 

chegaram com uma defasagem e naquele momento eu vi aquilo em ebulição 

e pensei que aquilo era um momento de aterrissar aqui [...]. Ela teve um 

momento rápido, mas não estabeleceu. Como todos sabem, até hoje o reduto 

do grafite do Brasil é São Paulo. Na época até existia um lugar, que hoje já 

                                                 
6
 Iremos retomar as influências de Alex Vallauri para os grafiteiros do Pincel Atômico quanto aos 

aspectos de releitura formal no 2º Capítulo, subitem 2.1: Grafiteiros que Influenciaram o Pincel Atômico.  
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está sendo restaurados os grafites de lá, que é o ―Buraco da Paulista‖.
7
 O 

grafite que mais marcou lá foi do artista Rui Amaral (Figura 10). São figuras 

imensas meio zoomórficas e também misturado com máquinas e figuras 

humanas. Era muito divertido. (ANTUNES, 2012)
8
 

 

 

 

Figura 10: Grafite do Grupo Tupinãodá, no Buraco da Paulista, São Paulo, SP  

Fonte:  http://wap.bol.uol.com.br/entretenimento/album/aniversariosp_2011-f18.htm 

 

Alex Vallauri, o ―dono‖ da rainha do frango assado da 18ª Bienal de São Paulo, 

é conhecido como o precursor do grafite no Brasil e foi homenageado recentemente em 

uma exposição no Museu de Arte Moderna em São Paulo, realizada no dia 16 de abril 

de 2013. ―Entre declarações de amor, xingamentos, lábios prontos para o beijo, apelidos 

demarcando a presença, surgiu em 1978, nas ruas paulistanas, a botinha de salto alto e 

fino, feita com um molde de estêncil por Alex Vallauri‖ (MANCO, 2005, p. 14). Allex 

Vallauri nasceu em 1949 em Asmara (antiga Etiópia, atual Eritreia); em 1950 mudou-se 

para Buenos Aires e em 1964 chega à cidade de Santos, SP, onde morou até 1968. 

Depois foi para São Paulo, onde ingressou na Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP), mas, em 1975, ―a fim de complementar sua formação e vivenciar novas 

possibilidades artísticas‖, decide ―viajar para a Europa, onde permanece até 1976‖ 

(SPINELLI, 2010, p. 160). Retorna então para a cidade de São Paulo e em 1978 cria a 

sua famosa ―bota preta‖. ―Alex andava povoando os muros paulistanos com a figura da 

bota preta, por ele próprio classificada como a moça que passeia por São Paulo‖ 

                                                 
7
 ―Buraco da Paulista‖: túnel entre as avenidas Paulista, Rebouças e Dr. Arnaldo em São Paulo, SP. 

8
 Entrevista com o artista plástico Edney Antunes, realizada em novembro de 2012 na Escola de Artes de 

Goiânia. 
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(SPINELLI, 2010, p. 160). Mas antes do grafite propriamente dito, Vallauri iniciou sua 

carreira com uma série de xilogravuras
9
: 

 

Entre 1970 e 1972, Vallauri executou – antes de Andy Warhol – uma série de 

xilogravuras de grande formato reinterpretando em alto contraste e em cores 

chapadas a Santa Ceia (série jamais exposta pelo artista). Em seguida 

pesquisou a plasticidade iconográfica dos símbolos da cultura de massa 

espalhados pela cidade, criando uma sequência de xilogravuras (também de 

grande formato) que estampavam em cores vivas objetos e detalhes no corpo 

humano. São deste período as gravuras dos Telefones, dos Alfinetes 

transpassando e cerrando grandes lábios vermelhos – uma referência direta à 

ditadura militar – e as cinematográficas pernas femininas bem delineadas, 

com saltos agulha, que a partir daí não mais abandonaram sua produção. 

Nessas obras criou figuras femininas inseridas no modus vivendi kitsch
10

 das 

grandes metrópoles. Mais uma recriação pessoal da pop art. (SPINELLI, 

2010, p. 53) 

 

 

No início da década de 1980, Alex Vallauri grafitou em Nova Iorque, onde se 

encontrou com Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e Andy Warhol. Voltou para São 

Paulo para elaborar ―A Casa da Rainha do Frango Assado‖, sua obra mais conhecida e 

que foi pensada para o ―visitante anônimo‖, que ganhou destaque na 18ª Bienal de São 

Paulo, em 1985, a primeira da Nova República (MUYLAERT, 1988, p. 11). A mulher 

elegante carrega o frango assado em uma bandeja (Figura 11). Luvas pretas, vestido 

azul e um belo sapato de salto alto deixam a mulher linda. Seus cabelos lisos e pretos 

fazem uma composição harmoniosa com seu tom de pele. Ela está em uma casa. No 

canto direito existe um porta-objetos e lá encontramos uma sombrinha e um chapéu. A 

rainha do frango certamente está com visitas e vai servir-lhes o frango assado. ―Essa é a 

rainha do frango assado, uma mulher de classe média paulistana, cafona, irreverente‖, 

descreve Spinelli (2010), que remontou a instalação no MAM. ―Era uma coisa dúbia, ao 

mesmo tempo graciosa e um tanto satírica‖, completa MARTÍ (2013). 

 

                                                 
9
 Processo de gravação em relevo que utiliza a madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem 

gravada sobre papel ou outro suporte. 
10

 Alex Vallauri, assim como outros artistas dos anos de 1970, sensibilizou-se com a estética kitsch, 

―símbolo estandardizado da indústria de sonhos, típica das grandes metrópoles‖ (SPINELLI, 2010, p. 10). 

A estética kitsch foi um fenômeno social universal, que surge na Alemanha no fim do século XIX, como 

fruto da sociedade de massa que se desenvolve em nível de consumo. Usualmente é empregado nos 

estudos de estética para se referir a uma categoria de objetos de massa (consumo): simples, de pouco 

valor monetário e de mau gosto que copiam referências da cultura erudita sem critério e sem atingirem o 

nível de qualidade de seus modelos. ―O kitsch serviu inclusive de escudo para dizer, escrever, cantar, 

pintar e contar fatos, facilitando burlar a censura prévia da própria ditadura.‖ (SPINELLI, 2010, p. 62). 

Sobre esse assunto ver: BORGES, Maria Elizia. Uma pitada de kitsch na 18ª Bienal de São Paulo. In: 

AJZEMBERG, Elza. A questão nacional e internacional da arte. São Paulo: Programa de Pós Graduação 

ECA/USP, 1985.   
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Figura 11: A Casa da Rainha do Frango Assado, de Alex Vallauri (18ª Bienal de São Paulo, 1985)  

Fonte: Spinelli (2010). 

 

Vallauri foi um artista envolvido com questões políticas, principalmente no que 

tange ao período ditatorial, quando atuou como grafiteiro. Alguns de seus grafites fazem 

alusão aos anos de chumbo.  ―Alex se engaja na campanha das ‗Diretas Já‘, grafitando 

uma arara verde e amarela, que falava ao telefone: ‗já, já, já‘‖, diz Spinelli (2010, p. 

101). E prossegue o autor: ―Os seus grafites de telefones vermelhos com o fone fora do 

gancho [...] foram os que mais incomodaram os militares, por entenderem que 

pudessem se referir ao telefone vermelho de Moscou: um perigo a vista‖ (p. 151). 

Ativo, elaborou imagens marcantes, que sem sombra de dúvida muito influenciaram o 

grafite no estado de Goiás naquela década de 1980.  

 

O artista entendeu o espaço urbano como um local privilegiado para a arte; 

por isso pensou em novas criações que pudessem ser estampadas na cidade. 

Alex Vallauri acreditava que o espaço público seria o único lugar em que a 

arte poderia fazer alguma diferença, em especial nos anos de chumbo, 

marcados pela ditadura militar brasileira. Assim, paredes e muros passam a 

ser os suportes principais de sua criação. (SPINELLI, 2010, p. 35) 

 

 O artista teve alguns amigos e colaboradores na elaboração de seus grafites, 

como Carlos Matuck, Waldemar Zaidler e Maurício Villaça. Alex Vallauri faleceu no 

dia 26 de março de 1987, acometido por AIDS. No dia seguinte à sua morte, 27 de 

março, um grupo de grafiteiros fez uma homenagem a ele em um túnel na Avenida 

Paulista. Esse ato marcante fez com que o dia 27 de março fosse batizado como o ―Dia 

Nacional do Grafite‖. 

Outra referência do grafite no Brasil na década de 1980 foi o grupo Tupinãodá, 

um dos primeiros grupos de arte de rua de São Paulo no período de 1983 a 1991. Nas 

suas diversas formações, passaram pelo grupo os artistas: José Carratü, Rui Amaral, 
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Milton Sogabe, Cesar Teixeira, Ciro Cozzolino, Claudia Reis, Eduardo Duar, Alberto 

Lima, Carlos Delfino e Jaime Prades. O período entre 1986 e 1989 – bem próximo da 

atuação do Pincel Atômico – foi o mais produtivo do grupo, quando um de seus 

integrantes, Jaime Prades, participou de exposições realizadas na Pinacoteca do Estado 

de São Paulo, no Museu de Arte Contemporânea (MAC/USP), no Museu da Imagem e 

do Som (MIS/SP) e na Galeria Subdistrito, entre outras. Segundo Jordana Falcão 

Tavares (2005), o grupo Tupinãodá guardava o ―interesse pelos resíduos da engrenagem 

urbana‖. O grupo promovia o que se chamava de interversões em uma ocasião, estátuas 

públicas foram encapuzadas com sacos de lixo; em outra, o trio interditou as portas de 

algumas galerias paulistanas com fita adesiva e afixou bilhetes onde estava escrito: ―O 

que está dentro fica, o que está fora se expande‖ (GITAHY, 1999, p. 52). 

O grafiteiro Alex Vallauri e o grupo Tupinãodá, conhecidos nacionalmente por 

trazer o grafite para as ruas de São Paulo na década de 1970 e 1980, são os grandes 

referenciais para a formação do grupo Pincel Atômico em Goiânia, no ano de 1987. 

Alguns questionamentos fazem-se necessários neste momento: como o grafite do Pincel 

Atômico circulou por Goiânia? Qual foi a recepção desse grafite? Quais os diversos 

significados e temporalidades que esses grafites nos revelam? Como podemos pensar a 

cidade de Goiânia, no período entre o fim da década de 1980 e o início dos anos 1990, a 

partir dessas visualidades?  

 

 

1.1 Formação do grupo Pincel Atômico 

 

Considerado o precursor do grafite em Goiás, o Pincel Atômico era formado 

pelos artistas plásticos Edney Antunes e Raimundo Nonatto Coelho. Ainda hoje o grupo 

é reconhecido pelo pioneirismo do grafite na região: ―Pioneiro do grafite em Goiânia, o 

grupo Pincel Atômico conforme já citado anteriormente foi criado em 1987 pelos 

artistas Edney Antunes e Nonatto Coelho‖ (O POPULAR, 8/1/2013).  

O grupo foi nomeado Pincel Atômico por Edney Antunes, para fazer uma ironia 

com as consequências do acidente radiológico pelas quais Goiânia estava passando: 

―Nós fundamos o Grupo Pincel Atômico, que era um humor negro, pra dizer sobre o 

que estava acontecendo naquele momento‖ (COELHO, 2011).
11

 Em uma segunda 

                                                 
11

 Primeira entrevista com o artista plástico Raimundo Nonatto Coelho, realizada em  abril de 2011 no 

Espaço Cultural Nonatto Coelho, localizado na cidade de Inhumas (GO).  
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entrevista, realizada em outubro de 2013, Nonatto Coelho mais uma vez relaciona o 

nome do grupo ao acidente radiológico com o Césio-137 e explica a ambiguidade dessa 

escolha: 

 

Fomos pra Goiânia, começamos a pichar, e logo veio o acidente do Césio-

137. Esse acidente já tinha se tornado internacional, o Edney Antunes 

resolveu batizar o nome do grafite, foi daí que veio o nome Pincel Atômico, 

já que o Pincel Atômico tem um duplo sentido, ele pode servir tanto pra você 

fazer um bigode na Monalisa, tirar um dente de uma figura, de um retrato, 

pichar um banheiro, enfim, o Pincel Atômico, como instrumento de pichação, 

de decoração, de intervenção pública, já era famoso. E aí nós fizemos essa 

junção feliz do Pincel Atômico, a partir do momento que estávamos vivendo 

um momento grave, de um acidente atômico, momento exatamente de 

projeções negativas da imagem de Goiás lá fora, tanto é que nosso trabalho 

era mandado de volta. Eu, por exemplo, mandei meus quadros para Belo 

Horizonte e eles retornaram como se tivessem atomicamente contaminados. 

(COELHO, 2012)
12

 

   

Edney Antunes também aponta outras influências na escolha do nome Pincel 

Atômico para o grupo, como também outras intervenções que já estavam ocorrendo em 

diferentes localidades: 

 

Tinha as pichações que eram feitas dentro dos ônibus em Brasília. Naquela 

época, os estudantes e o pessoal mais jovem que utilizavam os ônibus eram 

incríveis, você entrava no ônibus e ele era todo pichado com letras e por 

pincel atômico. O pincel atômico tem aquela tinta e quando é colocado no 

ônibus, que é revestido de vinil, não sai mais. Eu entrava no ônibus em 

Brasília quando eu ia na cidade e eu ficava olhando aquilo e lembrava logo 

daqueles metrôs de Nova York da década de 1970, que tinha um pichação 

daquela forma. Não era grafite, era pichação, mas é um parente do grafite, 

além de ser uma manifestação urbana, assim como o grafite é uma 

manifestação de descontentamento e de época, de rebeldia, de idade, que 

acomete todo jovem a esse momento de querer se afirmar e se impor perante 

sua turma. (ANTUNES, 2012)
13

 

 

 

O grafite do Grupo Pincel Atômico chegou à cidade de Goiânia principalmente 

no Setor Oeste e no Setor Central. Chegou também às cidades de Inhumas (GO), 

Uberaba (MG) e São Paulo (SP), bem como a outros países pelas mãos de Nonatto 

Coelho. Assim ele diz: 

 

Aqui em Goiás, nós fazíamos em Goiânia, principalmente no setor Central. 

Fazíamos no Museu Zoroastra Artiaga, que era um dos locais que nos 

pichávamos bastante. Uma vez a polícia chegou por lá e naturalmente a gente 

                                                 
12

 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). 
13

 Entrevista com o artista plástico Edney Antunes, realizada em novembro de 2012 na Escola de Artes de 

Goiânia. 
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disse que tinha permissão do museu para fazer aquela arte e nós nos livramos 

de um problema com a polícia mentindo pra eles, dizendo que nós tínhamos 

permissão, mas nós não tínhamos permissão nenhuma, porque o pessoal do 

Museu estava todo mundo lá pra dentro e não perceberam nada que estava 

acontecendo ali fora. Em alguns muros no Centro de Goiânia, era mais ali no 

Centro, lá era o epicentro no nosso grafite. Ao redor da Praça Cívica e 

naquelas ruas ali da Praça Tamandaré. Depois na cidade de Inhumas foi em 

quase todos os lugares que grafitei. Fomos grafitar, por exemplo, em 

Uberaba, em Minas Gerais, a convite do Hélio Ademir Siqueira, que é dos 

grandes artistas de Minas Gerais. Ele nos convidou para fazer por lá algumas 

performances artísticas. Fomos grafitar em São Paulo, ao lado do pessoal do 

grupo Tupinãodá, que era um grupo de grafite muito famoso na época e 

depois levei o grafite até pra fora do Brasil. Grafitei no deserto de Negev, 

grafitei em Atenas, na Grécia, e em Rhodes. (COELHO, 2011)
14

  

 

 

 

Os grafites do Grupo Pincel Atômico diferem-se da forma estética do atual 

grafite. São imagens mais ―rústicas‖, no sentido da elaboração visual, com cores em 

tons mais simples, e profundamente ligadas a temas politizados e polêmicos das décadas 

de 1980 e 1990, como a AIDS, o rock, o punk, o cinema, a pop art, o Césio-137 e 

outros. ―Edney reforça a tese, avaliando que o grafite é a expressão dos anos 80. É uma 

manifestação nova, a partir da qual estamos fazendo intercâmbio com outros grupos e 

rompendo com o provincialismo‖ (O POPULAR, 30/08/1988).  

O grupo Pincel Atômico foi constantemente retratado pela imprensa local, 

principalmente pelo jornal O Popular, que apoiou em suas matérias essa expressão 

urbana tão nova e tão polêmica. Podemos afirmar que, por parte da imprensa goiana, os 

grafites do Pincel Atômico foram vistos com bons olhos, apesar de suas mensagens 

agressivas. Em matéria de O Popular, intitulada o ―Muro na mira‖, o Grupo Pincel 

Atômico e sua intervenção na paisagem urbana são o enfoque:  

 

Placas, cartazes, sinais de trânsito, luzes. O visual urbano é carregado, cheio 

de informações, os transeuntes dos grandes centros sequer percebem aquilo 

que olham. Contribuindo para que isto ocorra, há ainda a pressa, a loucura de 

levar adiante o cotidiano. Humanizar um pouco mais esta realidade é a 

intenção dos artistas plásticos Raimundo Nonato e Edney Antunes de Lima, 

que fundaram o Grupo Pincel Atômico para introduzir em Goiânia o Projeto 

Grafites. A abertura simbólica desta investida ocorreu na quarta-feira, no 

muro da Casa Grande Galeria de Arte. ―O grafite é uma coisa bem efêmera, 

bem insólita. É spray na mão e imaginação‖, situa Nonato.  (O POPULAR, 

1º/01/1988) 

 

Raimundo Nonatto Coelho nasceu na cidade de Montalvânia, Minas Gerais, 

iniciou-se na pintura em 1981, veio para Goiás na década de 1980 e atualmente reside 

                                                 
14

 Primeira entrevista com o artista plástico Raimundo Nonatto Coelho, realizada em  abril de 2011 no 

Espaço Cultural Nonatto Coelho, localizado na cidade de Inhumas (GO). 
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na cidade de Inhumas, localizada a 35 km de Goiânia. Nessa cidade mantém o Espaço 

Cultural, cultivando dezenas de pinturas e exposições ao longo dos anos. Em 1991, 

Nonatto Coelho foi um dos vencedores do Prêmio Viagem a Paris, promovido pela II 

Bienal do Estado de Goiás. Foi nesse momento que a dupla do Pincel Atômico se 

separa. Contudo, mesmo fora do Brasil, o artista não deixou de fazer grafite. Durante 

suas pontes aéreas pelo mundo, Nonatto Coelho fez grafite nos muros estrangeiros, por 

exemplo, na Grécia (Figura 12), Egito, Israel e Itália. 

  

 

Figura 12: Grafite de Nonatto Coelho, em homenagem ao artista Andy Warhol, feito na Ilha 

de Rhodes, Grécia, em 1994 

Fonte: Acervo pessoal do artista.  

 

Natural de Goiânia, Edney Antunes começou a desenvolver os seus trabalhos 

com pintura em 1981. Fazia pinturas ligadas a temas regionalistas, influenciado pela 

cena local de Goiás, e recebeu fortes influências do artista Antônio Poteiro.
15

 Em 1987 

iniciou seus trabalhos com o grafite, arte sobre a qual disse ao jornal O Popular: 

―Vamos seguir através do inusitado, dia ou noite, qualquer lugar‖ (1º/01/1988). 

O grafite, por ser uma arte essencialmente urbana, estabelece relações com a 

comunidade, ou melhor, transita pelo imaginário da comunidade. ―O imaginário, como 

mobilizador e evocador de imagens, utiliza o simbólico para exprimir-se e existir e, por 

sua vez, o simbólico pressupõe a capacidade imaginária‖ (LAPLANTINE, 1997, p. 7). 

―A representação imaginária está carregada de afetividade e de emoções criadoras e 

                                                 
15

 ―Ele queria ser cantor, poeta e aviador, mas acabou sendo poteiro, que não queria ser. Antonio Poteiro 

mexe com cerâmica desde menino fazendo potes, daí o apelido. Português de nascimento, tendo chegado 

ao Brasil ainda na infância‖ (FIGUEIREDO, 1979, p. 177) Poteiro faleceu em 2010, vítima de parada 

cardíaca. 
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poéticas‖ (LAPLANTINE, 1997, p. 8). Conforme o autor, o imaginário cria novas 

relações com o real: 

 

O imaginário, ao libertar-se do real que são as imagens primeiras, pode 

inventar fingir, improvisar, estabelecer correlações entre os objetos de 

maneira improvável e sintetizar ou fundir essas imagens. O processo do 

imaginário constitui-se da relação entre o sujeito e o objeto que percorre 

desde o real, que aparece ao sujeito figurado em imagens, até a representação 

possível do real. (p. 9) 

 

Nesse sentido, a intervenção artística do Pincel Atômico contribuiu para 

redefinir o espaço urbano da cidade de Goiânia no fim da década de 1980. Trouxe uma 

nova expressão artística para uma cidade, que passava por momentos delicados diante 

dos desastres do acidente radiológico com a cápsula de Césio-137. 

  

 

1.2 A catástrofe radioativa em Goiânia e o grafite do Pincel Atômico 

 

―Autoridades, artistas e o povo goiano se 

uniram numa campanha para resgatar a 

autoestima.‖ (REVISTA CÉSIO 25 ANOS). 

 

Os anos de 1980 foram os mais agitados da história goiana e até os dias atuais 

são rememorados pela imprensa local e nacional. Foi a década do acidente radiológico
16

 

decorrente do rompimento da cápsula de Césio-137,
17

 fato que ocasionou mudanças 

profundas na representação do estado para o restante do país e até mesmo do mundo.  

Em setembro de 1987, dois catadores de lixo encontraram um equipamento 

profissional de radiografia no Instituto Goiano de Radioterapia (IGR) no Setor Central, 

então desativado. ―No dia 6 de setembro de 1987, um domingo, Roberto Santos Alves e 

Wagner Motta, roubaram a cápsula e o mundo desabou sobre Goiânia‖ (JORNAL 

OPÇÃO, 14/02/ 2004 apud OLIVEIRA, 2006, p. 249). Acreditando ser apenas sucata, 

os catadores levaram a peça para a casa de um deles no Bairro Popular, e, apesar de ser 

                                                 
16

 Acidente radiológico é diferente de acidente nuclear. Acidente radiológico ―é aquele ocorrido com uma 

única fonte de radiação com níveis de energia baixos. O de Goiânia foi o maior já registrado. Já acidente 

nuclear é o ocorrido em instalação nuclear com elementos que geram energia no reator, não comparáveis 

a fontes isoladas.‖ (OLIVEIRA, 2006, p. 257).  
17

 Sobre o acidente radiológico com a cápsula de Césio 137 foram elaborados vários trabalhos nas mais 

diversas áreas, entre os quais podemos citar: Lacerda (2007); Borges (2003); Helou e Costa (1995); Silva 

(1998); Gabeira (1987). No ano de 2012, ao completar 25 anos do acidente, foi lançada a Revista Césio, 

que está disponível no site: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_590_RevistaCesio25anos.pdf 

 

http://www.sgc.goias.gov.br/upload/links/arq_590_RevistaCesio25anos.pdf
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revestida de aço e chumbo, conseguiram rompê-la. Surge um pó azul brilhante que 

encanta os catadores, que começaram a manipulá-lo, sem saber que se tratava de cloreto 

de césio. ―Apenas 19 gramas do pó de brilho intenso espalharam contaminação, pânico, 

mortes e geraram uma onda de discriminação contra Goiás‖ (REVISTA CÉSIO 25 

ANOS, 2012, p. 3).  

Tinha início o acidente radiológico com a cápsula de Césio-137, que atingiu 

dimensões consideráveis, com vítimas fatais e centenas de contaminados. Aquele 

setembro de 1987 virou manchete mundial, principalmente na televisão, inserindo Goiás 

nas discussões nacionais. Antônio Faleiros Filho, secretário de Estado da Saúde na 

época, disse em entrevista à Revista Césio 25 anos (2012, p. 11) que a atuação da mídia 

foi extremamente diversa e ocasionava muita confusão: 

Eu acho que alguns veículos de comunicação nacionais foram extremamente 

perversos com Goiás. Por exemplo: todos os dias tinha notícia no Jornal 

Nacional, mas a Rede Globo nunca fez estardalhaço negativo em cima do 

acidente. Não foi o que fez a Hebe Camargo. Não foi o que fez a Istoé. O 

motivo? Acho que é aquela história: eu preciso vender mais que os outros 

então eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu acho que só pode ser por aí. 

Qual o interesse que uma revista teria em colocar na capa: ―Goiânia nunca 

mais‖? Ainda teve um agravante: o SBT abriu um espaço para o Governador 

de Goiás, no programa da Hebe Camargo, e ela, em vez de deixar ele 

(Santillo) usar aquele espaço pra tranquilizar a situação, ela o acusou! Ele 

acabou deixando o link no meio! O SBT fez um link, de Brasília, e ao invés 

de tratar do assunto de outra forma, ela continuou com os mesmos desacatos, 

os mesmos desaforos. Foi uma coisa horrorosa.  

Posteriormente, o acidente radiológico com a cápsula de Césio-137 foi retratado 

pelo cinema, música, literatura, livros, trabalhos acadêmicos e documentários. Dentro 

desse universo existiam aquelas obras que pioravam a imagem de Goiânia, mas existiam 

aquelas que eram solidárias, que tinham o objetivo de levantar a autoestima da 

sociedade goiana. 

 

Um documentário intitulado ―Por amor a Goiânia‖ foi exibido nas principais 

redes de TV. Em solidariedade ao povo goiano, a artista Beth Faria veio a 

Goiânia para realizar o sonho de seu fã, Devair Alves, que estava internado 

no HGG. Ela se deixou fotografar de mãos dadas com Devair. Ele havia 

demonstrado o desejo de conhecê-la pessoalmente ao exibir um pôster da 

atriz durante uma das inúmeras reportagens de que foi personagem. Ao sair 

do hospital, a atriz atendeu a imprensa e disse: ―Goiano não contamina‖. 

(REVISTA CÉSIO 25 ANOS, 2012, p. 11) 
 

 Toda essa visão negativa de Goiás que reverberava pelo Brasil acabou por 

colocar a população do estado em situações desagradáveis, como também reforçou o 
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sentimento de inferioridade, angústia, pânico e medo na sociedade goiana. Faleiros 

Filho relata o medo e a comoção social na época: 

O primeiro pensamento foi de medo. Não do Césio em si, mas da comoção 

social e isso, de fato, aconteceu. Foi uma comoção incrível! Na hora do 

Jornal Nacional as ruas ficavam desertas. Todo mundo ia pra frente da 

televisão, pra ver o que estava acontecendo em Goiânia. Quando eu vi a 

Leide, puxa! Meu coração doeu. (REVISTA CÉSIO 25 ANOS, 2012, p. 7) 

O acidente radiológico pode ser atribuído à negligência, primeiro, dos próprios 

proprietários do IGR, que deixaram a cápsula em local abandonado; e segundo, do 

Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que não tinha o controle das fontes 

radioativas da cidade de Goiânia. Após o acidente, as autoridades e inclusive os 

médicos ficaram desorientadas, enquanto a população não tinha noção das 

consequências e da gravidade do ocorrido, o que colaborou para a existência de várias 

polêmicas. O próprio Faleiros Filho confessa o desconhecimento em entrevista à 

Revista Césio 25 anos em 2012: 

A primeira casa em que nós fomos, depois do ferro velho, estava a senhora 

grávida lá! E havia aquela resistência em sair da casa, ninguém queria sair, 

ninguém estava entendendo, ninguém queria aceitar aquela situação de sair 

de casa pra ser descontaminado... e depois, confesso, nem sabíamos direito o 

que fazer naquele primeiro momento. O pessoal da Cnen ainda não havia 

chegado. O primeiro foi o Júlio (Rosental) e sem estrutura nenhuma. A Cnen 

só conhecia na teoria, nada na prática. Era algo inédito! Os próprios donos do 

Instituto Goiano de Radiologia não sabiam ou não imaginavam que aquilo 

estivesse acontecendo‖. (REVISTA SÉRIE CÉSIO 25 ANOS, 2012, p. 7) 

Tudo isso contribuía para agravar a imagem do estado no restante do país. Até 

mesmo no âmbito econômico o estado foi afetado, pois produtos goianos passaram a ser 

rejeitados em todo o território nacional. 

 

Marlene Guiotti também amargou um duro revés nos seus negócios. Dona de 

um pequeno hotel na região, ela teve que abandoná-lo por alguns dias até que 

fossem medidas as taxas de radioatividade no seu estabelecimento. Os 

técnicos nada acharam de anormal, liberaram o hotel, mas os hóspedes, 

mesmo os mais fiéis, não apareceram. ―Não sei como vou viver daqui para a 

frente‖, diz Marlene. Tradicional exportadora de roupas feitas para outras 

capitais, Goiânia já sente os dissabores de ser a capital do césio-137. ―Pode 

parecer incrível, mas já estão até cancelando pedidos de roupas‖, diz José 

Silmon, presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Goiás. 

Tamanho grau de temores infundados assustou também o secretário da 

Agricultura do Estado, Aredio Teixeira. ―Temos o maior rebanho de gado do 

país, são 21 milhões de cabeças, se pensarem que nossa carne está 

contaminada, será o fim‖, diz Teixeira. (VEJA, 14/10/1987) 
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Conforme Oliveira (2006), a catástrofe com a cápsula de Césio-137 rompeu com 

a imagem de uma Goiânia civilizada e moderna. Para o autor, o acidente radiológico 

trouxe obscuridade e isolamento. Obscuridade, pois girava um mistério em torno do 

acontecido, ou seja, havia pouca informação sobre o assunto. E isolamento, porque, com 

o acidente, as pessoas que eram de Goiás foram privadas de conviver com pessoas de 

outros estados. A imagem tão desejada da eficiência e progresso que havia sido 

depositada em Goiânia desde sua construção na década de 1930 havia caído por terra: 

 

Nos anos 60, 70 e 80 estabelece-se a imagem de Goiânia como cidade 

moderna. Até mesmo os historiadores profissionais – ordinariamente ―do 

contra‖ – aceitavam a tese de que a cidade trouxe desenvolvimento e 

modernidade para Goiás. Um dos mais importantes deles, na década de 1970, 

afirmou peremptoriamente: ―Creio que é possível afirmar plenamente que a 

construção de Goiânia marcou o inicio de uma nova época no 

desenvolvimento de Goiás‖, pois embora não trazendo industrialização, ela 

trouxe ―ânsia de renovação, a confiança num futuro melhor‖, ―o 

desenvolvimento do campo agropecuário e dos serviços‖, ―a virtude de 

divulgar o Estado, até então simples expressão geográfica no mapa‖ e o 

―aumento da população‖ (Palacin, 1976: 98-102). Na década de 1980, outro 

historiador também afirmou que Goiânia ―representava o progresso para um 

Estado que tentava sair da pobreza e do endividamento‖ (Chaul, 1988: 107). 

Os historiadores não eram ingênuos em desconhecer os inúmeros problemas 

estruturais que afetavam o Estado de Goiás, mas reconheciam – com certa 

razão – que, depois de Goiânia e Brasília, ele não podia ser colocado mais 

entre os últimos do país. No entanto toda essa imagem de progresso, 

modernidade, civilização e desenvolvimento foi comprometida pelo acidente 

radioativo em 1987. (OLIVEIRA, 2006, p. 232-233) 

 

O acidente afetou as emoções humanas, destruiu as certezas e rompeu com a 

rotina. O mundo das artes não se calou diante dessa situação, e nesse período surgem 

intervenções visuais que, de uma forma ou de outra, estavam ligadas ao contexto local e 

ao pessimismo que o acidente radiológico causou. Voltaremos nossa atenção para três 

importantes intervenções: a atuação dos grafiteiros do grupo Pincel Atômico (1987- 

1991), que partiu da vontade de dois jovens artistas, e objeto de estudo deste trabalho; o 

projeto Galeria Aberta (1987-1989), de caráter institucional e idealizado pela Secretaria 

da Cultura; e, por fim, o trabalho de Siron Franco, artista já reconhecido nacionalmente 

no período e que com seu trabalho visava a apresentar para a elite cultural e artística do 

país uma problemática ambientalista relacionada ao acidente radiológico com a cápsula 

de Césio-137. 

A arte se mistura com a vida. Todas essas intervenções artísticas em algum 

momento fizeram uma ponte com os acontecimentos do acidente radiológico. Mas 

foram elas capazes de levantar a autoestima da sociedade goiana? Qual a abrangência 
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dessas intervenções?  Conseguiram problematizar e chamar a atenção da sociedade 

goiana? Esses são questionamentos que vão perpassar toda a discussão a seguir. A partir 

da representação visual dessas intervenções, tentaremos responder a tais 

questionamentos, com o objetivo de investigar, por meio da arte, o potencial cognitivo 

dessas imagens e, a partir daí, pensar a cidade de Goiânia no período da catástrofe 

radioativa. 

Como abordado anteriormente, o grupo Pincel Atômico foi batizado com esse 

nome para ironizar o acidente radiológico com o Césio-137. Alguns elementos 

pictóricos utilizados pelo grupo estiveram diretamente ligados à catástrofe radioativa, 

como a barata e a coxinha mutante. Segundo os grafiteiros, a atuação do grupo naquele 

momento contribuía para levantar a autoestima do goiano, uma vez que o grafite é a arte 

que fala com a cidade e traz cor para ela.  

 

O grupo Pincel Atômico, com muito humor, até um humor negro, foi 

batizado também com essa tentativa de colocar as artes ligado a um acidente, 

mas no sentido exatamente de fazer uma limpeza, algo, por exemplo, que 

poderia mostrar a imagem com estigma do lado atômico, mas com muito 

humor e que a arte poderia ser algo que ajudasse o Estado a passar aquele 

momento difícil, que estávamos passando. (COELHO, 2012)
18

 

 

O mesmo discurso de ―limpeza‖ e alegria é retomado por Edney Antunes. Para a 

dupla de grafiteiros, o grafite era uma forma bem humorada de tratar algo catastrófico e 

infeliz. A ideia e o incentivo de trazer o grafite para Goiânia é relatada por Edney 

Antunes: 

 

Tinha ligação com o momento que estávamos passando que era o acidente 

radiológico com o Césio 137 e da questão do preconceito contra o goiano. A 

ideia de que todo mundo estava radioativo, esse carga pesada de baixo astral 

que pairava sobre a cidade. Pensei então que aquele fosse o momento de 

jogar algumas coisas legais na cidade e dar uma levantada no astral. E o 

grafite é a melhor coisa pra isso, pois ele lida com o humor e até mesmo as 

tragédias ele é capaz de tratar de forma crítica e bem humorada. (ANTUNES, 

2012)
19

 

 

 

Na época, eles chegaram a levantar a hipótese de grafitar no Instituto Goiano de 

Radioterapia (IGR), local onde foi encontrada a cápsula de Césio-137. Contudo, esse 

grafite não foi realizado, mas chegou a ser divulgado pela imprensa local: 

                                                 
18

 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). 
19

 Entrevista com o artista plástico Edney Antunes, realizada em novembro de 2012 na Escola de Artes de 

Goiânia. 
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Existe um local na mira de seus sprays: ―O Instituto de Radiologia, do onde 

foi roubado o aparelho que originou o acidente com o Césio-137. Aquele se 

tornou um lugar triste, que causa má impressão. Vamos melhorar o visual de 

lá‖. (O POPULAR, 1º/01/1988) 

 

Para ilustrar a temática Césio-137 foram selecionados três grafites do Pincel 

Atômico que utilizam de elementos pictóricos que rementem à radioatividade: a barata, 

o sapo amarelo e a coxinha mutante. Edney Antunes e Nonatto Coelho fizeram outros 

grafites sobre essa mesma temática, mas que não serão analisados neste Capítulo porque 

abrangem outras situações, e, por isso, iremos analisá-los no capítulo seguinte.  

O primeiro grafite foi feito no muro do Jóquei Club de Goiânia,
20

 local que 

atraiu a dupla do Pincel Atômico. O muro do clube tinha grande visibilidade já que 

diariamente milhares de pessoas passavam pelo local. A imagem a seguir (Figura 13), 

que saiu em uma das edições do jornal O Popular em 1990, traz alguns elementos 

queridos ao trabalho de Nonatto Coelho: a barata e o sapo.  

 

 
Figura 13: Grafite no muro do Jóquei Club de Goiânia (1990) 

Fonte: O Popular – Muro de infrações (18/03/1990). 

 

O sapo amarelo, com uma coroa na cabeça, fuma um cigarro, cuja fumaça 

também é amarela, cor que remete à luz, ao calor e simboliza o sol. Por isso, ela 

também é a cor da radiação, ou seja, emite, emana, transmite. Não é por acaso que o 

símbolo da radiação é amarelo com preto. O sapo estaria contaminado pela radiação?  

Seria ele mais uma vítima? Um coração vermelho sendo auscultado por um estetoscópio 

– cuja função é amplificar os sons dos batimentos cardíacos – colocaria em 

                                                 
20

 Localizado na Avenida Anhanguera Quadra 68, número 3653, lote 1/15, Setor Central, Goiânia - GO 



43 
 

 

contraposição a vida saudável e a vida do contaminado? As baratas que percorrem toda 

a imagem sugerem um ambiente de sujeira. A inscrição em azul: ―Médico? Sujão!‖ foi 

feita por um anônimo, uma forma de protesto, como se o grafite sujasse os muros da 

cidade. A barata, por ser representante da sujeira, do nojo e da repugnância, é um inseto 

muito resistente, inclusive, na década de 1980, falava-se que esse inseto poderia 

sobreviver à radiação e, por isso, foi apelidada de ―a sobrevivente‖ 
21

 (Figura 14) pela 

mídia, pela sociedade, pelos artistas e principalmente pelos biólogos. Mas não foi 

apenas no grafite do Pincel Atômico que a barata teve seu espaço.  

Outro grafiteiro anteriormente também incluiu baratas em seus trabalhos, o 

holandês Karski, que se interessou pela arte urbana também na década de 1980 (Figura 

15). ―Seus estênceis são usados de forma abundante, com diferentes moldes para várias 

cores, e ele também costuma dedicar suas imagens a certos temas como artistas de rap 

que já morreram ou crianças desaparecidas‖ (GANZ, 2010, p. 219). Em Goiânia, a 

barata é contemplada pelos grafiteiros até hoje. Na entrada da Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Goiás, no Câmpus II, a barata corre solta (Figura 16). É feita 

em estêncil de cor preta e recebe os estudantes que por ali passam. Todavia, 

imaginamos que o significado atual desconhece ou desconsidera o significado desse 

inseto durante a década de 1980. Hoje ela representa apenas a sujeira e a repugnância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Barata – Nonatto Coelho – Pincel Atômico, 

Goiânia, 1988.  

Fonte: Acervo pessoal do artista Nonatto 

Coelho. 

 

 

                                                 
21

 As baratas possuem um exoesqueleto quitinoso que funciona como uma barreira que dificulta a 

penetração de radiação no corpo, por isso são muito resistentes. Elas pertencem ao FILO ARTRÓPODO, 

CLASSE INSECTA, Possuem três pares de patas ,um par de antenas  e excretam ácido úrico. (TOVAR, 

2014) 
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Figura 15: Baratas – Karski – Bélgica, 1986.  

Fonte: GANZ, 2010, p. 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Barata – artista 

desconhecido – Campus II 

UFG – Goiânia, 2013. Fonte: 

Acerco pessoal da autora. 

 

 

Outro elemento pictórico no trabalho do Pincel Atômico que também nos remete 

à radioatividade é a coxinha mutante (Figura 17). Edney Antunes, desde seu início de 

grafiteiro e até os dias atuais, reproduz a famosa ―coxinha‖ de galinha, ou melhor, a 

―coxinha mutante‖. No grafite, 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? Ela seria uma premonição do que viria a acontecer com os 

seres humanos? De qualquer forma foi um jeito bem humorado e crítico de tratar o 

assunto. Uma mão tenta pegar a ―coxinha mutante‖, que desce, de maneira aflita, as 

escadas.   
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Figura 17: Coxinha mutante. Grafite de Edney Antunes. Goiânia, 1989. 

Fonte: Acervo pessoal de Edney Antunes. 

 

 

 A coxinha mutante apareceu em vários outros momentos no trabalho do grupo 

Pincel Atômico. Ela foi inserida em um fusca, que posteriormente ficou conhecido 

como ―fusca mutante‖, que também fazia alusão à radioatividade. Edney preserva até 

hoje em sua casa o grafite fusca mutante, que foi feito por ele em 1988 (Figura 18) e 

representa o grande elemento pictórico de sua carreira como grafiteiro.  

 

 

Figura 18: Fusca mutante de Edney Antunes. Goiânia, 1988 

Fonte: Acervo pessoal de Edney Antunes. 

 

 Mas a coxinha mutante não parou apenas no grafite do Pincel Atômico. Ela 

também foi grafitada em um ônibus em Goiânia, que pertencia ao projeto Galeria 
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Aberta. O projeto foi idealizado pelos artistas PX Silveira
22

 e Kleber Adorno,
23

 no 

governo de Henrique Santillo
24

 (PMDB), e consistia na reprodução de pinturas, em 

tamanho considerável, em fachadas laterais de prédios de Goiânia, tendo sido levado a 

efeito até o ano de 1989.  

A atuação do Pincel Atômico e o projeto Galeria Aberta ocorreram no mesmo 

contexto histórico e tinham alguns objetivos em comum, mas não trabalharam juntos, 

artisticamente falando, apesar de um dos integrantes do Pincel Atômico, Edney 

Antunes, ter feito uma obra em um dos ônibus da empresa de transporte coletivo 

Transurb (Figura 19) para o projeto Galeria Aberta. Nesse ônibus, Antunes pintou um 

grande pássaro saindo do capô do ―fusca mutante‖. O famoso fusquinha, que em vez de 

rodas tem coxas de galinha, aparece percorrendo uma via asfaltada e sinalizada, tendo 

ao fundo uma paisagem natural, como se fosse uma rodovia. Ao mesmo tempo em que 

o fusca se movimenta, ele também liberta uma ave. Seria essa ave um apelo à libertação 

da radioatividade? Representa ela a vida? Quanto ao ―fusca mutante‖, seria mais uma 

alusão à radiação? 

Para a dupla do Pincel Atômico, Edney Antunes e Nonatto Coelho, as 

intervenções do Galeria Aberta atingiram uma dimensão marcante na sociedade goiana 

de então. Mas ressaltam que, enquanto a intervenção do projeto Galeria Aberta era 

observada e vista pela elite intelectual e artística, os grafites do Pincel Atômico estavam 

―mais próximos‖ dos olhos do goianiense comum. Quando questionado sobre a relação 

do grupo Pincel Atômico com o projeto Galeria Aberta, o artista plástico Nonatto 

Coelho diz:  

                                                 
22

 PX Silveira nasceu em Goiânia (GO), em 1954. Formou-se em Jornalismo pela Universidade de 

Brasília (UnB) e ficou à frente da MultiArte,  nome da galeria de arte de sua propriedade, sediada em 

Goiânia e com uma filial em Brasília, que permaneceu aberta nos anos 1980 e no início dos anos 1990. 

Disponível em: <http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/goias/px_silveira.html>. Acesso em: 

07 jan. 2014. 
23

 Kleber Branquinho Adorno é escritor, poeta e político. Foi secretário de Cultura de Goiás (cargo que 

corresponde atualmente ao de presidente da Agência Goiana de Cultura- Agepel) no governo de Henrique 

Santillo e deputado estadual. Foi secretário municipal de Cultura de Goiânia, na gestão do prefeito Iris 

Rezende. Entre as principais realizações como secretário na administração de Henrique Santillo, está a 

construção do Centro Cultural Martim Cererê, do Centro Cultural Gustav Ritter e do Centro Cultural 

Marieta Telles Machado. Como secretário municipal de Cultura na administração de Iris Rezende, 

destacou-se com a construção do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro e com a implantação de 

projetos como FestCine Goiânia, Grande Hotel Revive o Choro e Goiânia Canto de Ouro. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Kleber_Adorno>. Acesso em: 20 mar. 2013 
24

 Henrique Santillo foi governador de Goiás no período 1987-1991. Em sua administração, ficou notório 

o investimento em saúde, na qual a criação do Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo) como carro-chefe. 

Também ocorreu durante sua administração a tragédia com o Césio-137 e a divisão do estado em duas 

áreas: Goiás e Tocantins, conforme estabelecia a Constituição Federal promulgada em 1988 (ROCHA, 

1998, p. 183-184).  

http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/goias/px_silveira.html
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O grafite era o rodapé dos prédios [...] era aquele negócio antioficial. O 

Galeria Aberta era, digamos, o projeto oficial apoiado com verbas oficiais e 

se não tinha verbas oficiais tinha patrocínio, era um projeto elitizado. O 

grafite era o primo pobre do Galeria Aberta, porque ele estava por baixo, mas 

ele comunicava de uma maneira mais direta, mais rápida, já que ele não tinha 

o limite que tinha o Galeria Aberta, que eram estampados em prédios. O 

grafite nasceu na mesma época e tinha relações. Afinal de contas, o PX 

Silveira era muito amigo da gente. Eu lembro que o PX na época ventilou de 

que a gente poderia subir em uma parede de prédio e fazer algumas coisas, 

mas não aconteceu porque acho que faltou patrocínio. Teve uma relação de 

tempos e de intenções sociológicas e de arte social. Nesse caso o Pincel 

Atômico e o Galeria Aberta se entendem. Eles eram perfeitamente 

conectados, apesar das diferenças sociais.
25

  

 

 

 

Figura 19: Grafite de Edney Antunes, feito em ônibus coletivo 

Fonte: Revista Isto É Senhor (28/06/1989), foto de Maleide Souza. 
 

Os trabalhos do Galeria Aberta chegaram a diferentes locais da capital, e a 

dimensão das obras que foram estampadas nos edifícios chamava a atenção da 

população. 

 

Mesmo que os idealizadores não reconheçam o Galeria Aberta como uma 

iniciativa do governo estadual para recuperar a imagem de Goiânia e a 

autoestima do goianiense após o acidente com o Césio-137, é inegável que 

esses artistas de prestígio local e até mesmo nacional, contribuíram para um 

evento que foi popularmente visto, uma vez que o projeto aportou-se em 

reproduções de pinturas ampliadas em fachadas de edifícios, em mais de uma 

centena de ônibus urbanos [...], em painéis nos muros e paredes dos centros 

culturais Martim Cererê e Gustav Ritter, Parque Aquático de Goiás (hoje 

extinto), no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho (demolido) e ainda nos 

                                                 
25

 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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murais da de uma via-crúcis [...] feita na Rodovia dos Romeiros, que liga 

Goiânia a Trindade, na região Oeste da capital. (FARIAS, 2005, p. 19) 

 

 O projeto ganhou destaque nacional e na época foi até cogitada a sua 

implantação na cidade de São Paulo, como uma forma de evitar a pichação
26

 que estava 

poluindo visualmente a metrópole. A pichação é crime,
27

 mas é importante ressaltar 

que, mesmo quando se trata de grafite, há necessidade de autorização prévia do 

município, em caso de prédios públicos, ou do ―dono‖ do muro, quando se trata de 

casas ou edifícios particulares. Em alguns casos, os grafites são feitos na madrugada e 

sem autorização prévia. A revista Isto É Senhor de 28 de junho de 1989, em matéria 

intitulada ―Spray e Pincel – Há diferenças entre pichar monumentos e colorir o espaço 

urbano‖ (Anexo 1), faz uma crítica negativa às pichações que já tomavam conta da 

cidade de São Paulo na década de 1980 e, como solução para esse problema, a 

reportagem elogia o projeto Galeria Aberta da cidade de Goiânia. A revista, que é de 

circulação nacional, trata o projeto como um ponto extremamente positivo para evitar o 

vandalismo dos pichadores, como uma excelente forma de colorir a cidade para que esta 

se torne mais alegre e próxima das artes. 

 

Além de tentar coibir a ação dos pichadores, a Prefeitura começou um 

programa que visa tornar menos árida a paisagem urbana. Está plantando 

hibiscos e bambus ao longo dos paredões e áreas livres da cidade. Pretende 

também traçar um perfil dos pichadores e então desenvolver um programa 

que desperte neles o gosto pela cidade e o respeito aos espaços públicos. Uma 

experiência semelhante vem sendo desenvolvida na cidade de Goiânia, em 

Goiás, valorizando áreas, prédios e equipamentos urbanos. Há um ano a 

cidade começou a ganhar cores novas, por obras de grafiteiros. (ISTO É 

SENHOR, 1989, p. 80-81)   

 

O projeto Galeria Aberta ganhou visibilidade no cenário brasileiro, para além de 

revistas e jornais. Apareceu em algumas cenas de uma novela de grande audiência na 

                                                 
26

 Tanto o grafite quando a pichação usam o mesmo suporte, a cidade, e o mesmo material (tintas e 

spray). Assim como o grafite a pichação interfere no espaço. A grande diferença entre grafite e pichação é 

que o primeiro privilegia a imagem; o segundo, a palavra e/ou a letra. As pichações servem para marcar 

territórios assumem formas de assinaturas, rabiscos e frases de efeito. Seus objetivos principais são 

desafiar os limites e a ordem estabelecida (GITAHY, 1999).  
27

 Art. 65 da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais): Pichar ou por outro meio conspurcar 

edificação ou monumento urbano: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. §1º Se o ato 

for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou 

histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa. §2º Não constitui crime a prática 

de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 

artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário e arrendatário do bem 

privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas 

municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e 

conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. (ANGHER, 2013, p. 1671). 
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Rede Globo, na qual algumas ruas e os ônibus de Goiânia ganharam destaque.
28

 Foi um 

evento visto por grande parte da população e, de certa maneira, recuperava a autoestima 

do goianiense no período após o acidente radiológico. 

 

Concebido para melhorar a ―visualidade‖ da cidade e elevar a autoestima do 

goianiense, o projeto começou a ser implementado em outubro de 1987. 

Pouco mais de um mês após ter acontecido o acidente radioativo com a 

cápsula de Césio-137, que catapultou o nome da cidade para o restante do 

mundo e originou uma onda preconceituosa em relação a tudo que era 

atribuído a Goiás. (FARIAS, 2005, p. 24) 

 

 Um dos trabalhos do projeto Galeria Aberta de maior destaque foram os painéis 

do artista Omar Souto
29

 que representam as estações da via sacra na Rodovia dos 

Romeiros (GO-060), que liga Goiânia à cidade de Trindade (GO). Sobre o artista, diz a 

crítica de arte Aline Figueiredo (1979, p. 141):  

 

Filho de nordestinos, Omar Souto começou como pintor de paredes, letreiros 

e placas. Dessa vivência, herdou a ótica ingênua e a identidade com o temário 

popular. Ao iniciar seu trabalho, ordenou as idéias na captação da 

religiosidade do homem simples que procura consolo nas romarias de 

Trindade, maior concentração popular de Goiás. Posteriormente, amplia seu 

interesse para a problemática rural, de um modo mais globalizante. Mostra o 

homem sertanejo.  

 

Os painéis de Omar Souto têm uma ligação direta com a religiosidade presente 

na cidade de Trindade,
30

 como também com a história do acidente radiológico com a 

cápsula de Césio-137. A criança que se encontra em todos os 14 painéis, distribuídos 

                                                 
28

 O projeto Galeria Aberta ganhou visibilidade na novela Salvador da Pátria, transmitida pela Rede 

Globo de Televisão, produzida e exibida entre 9 de janeiro e 12 de agosto de 1989, em 185 capítulos. Foi 

escrita por Lauro César Muniz, com a colaboração de Alcides Nogueira e Ana Maria Moretzsohn e 

dirigida por Gonzaga Blota, José Carlos Pieri, Denise Saraceni e Paulo Ubiratan. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Salvador_da_Pátria>. Acesso em: 20 mar. 2013 
29

  ―José Omar Pereira (Itaberaí, GO, 1946). Pintor. Autodidata. Foi estimulado pelo pintor Caramuru, em 

sua cidade natal, e posteriormente por Siron Franco, em Goiânia. Nessa cidade figurou em coletivas de 

artistas goianos na LPB Galeria de Arte (1972), na Casa Grande Galeria de Arte (entre 1975 e 1978) e 

ainda participou da Noite de Artes no Palácio das Esmeraldas (1975), Salão Empresarial (1976, Prêmio 

Aquisição) e do I, II e III CAIXEGO (1974/75/76, obtendo prêmio aquisição no segundo e o Grande 

Prêmio FUNARTE no último). Participou ainda de coletiva na Galeria Porta do Sol (1972) e II Salão da 

Inconfidência (AAPDF, 1975, prêmio aquisição), em Brasília e Artistas Goianos (Museu de Arte e 

Cultura Popular da UFMT, 1976), em Cuiabá. Juntamente com Antônio Poteiro, Octo Marques e Caetano 

Soma, expõe seus trabalhos na Casa Grande Galeria de Arte (Goiânia, 1975) e, ao lado do primeiro, D.J. 

Oliveira, Naura Timm e Vanda Pinheiro Dias, na Embaixada do México (a convite daquela embaixada, 

com o apoio do Governo do Estado de Goiás, 1978). Individualmente, expôs no Palácio da Cultura 

(Goiânia, 1976) e no Clube Social de Paraúna (GO, 1977)‖ (FIGUEIREDO, 1979, p. 346). 
30

 Trindade é um município goiano, com 719,75 km² e população de 98.159 habitantes, segundo o Censo 

2010 do IBGE. A cidade surgiu da romaria com a imagem do Divino Pai Eterno e continua seguindo sua 

vocação religiosa até hoje. Atualmente faz parte da região metropolitana de Goiânia e é conhecida como a 

capital da fé do Estado de Goiás. Disponível em: <www.wikipedia.com/trindade>. Acesso em: 20 mar. 

2013 

http://www.wikipedia.com/trindade
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nas sete estações da Rodovia dos Romeiros, faz referência a Leide das Neves,
31

 que foi 

uma das primeiras a morrer contaminada pela radiação. A criança aparece como um 

anjo, sempre com roupas brancas e carregando flores, e apresenta-se como uma 

espectadora de toda a trajetória de Jesus Cristo até a ressurreição (Figura 20). Podemos 

notar que a paisagem em que se passa a cena (Figura 21) possui vegetação rasteira, 

poucas árvores, um bovino e uma casa ao fundo, cenário típico de uma fazenda do 

Centro-Oeste. Aparecem também duas pombas, animal que representa a paz. Jesus 

Cristo segura a mão de sua mãe, Maria,
32

 e atrás há a presença de um soldado romano. 

A menina parece ver a cena de ―longe‖, sua presença não é notada por Jesus Cristo e 

Maria, nem pelo soldado romano. Seria um anjo protetor? Ela foi sacrificada, assim 

como Jesus? Omar Souto deu-lhe uma ―santificação‖? 

 

 

Figura 20: Via Sacra, Sétima Estação. Obra do artista Omar Souto. Rodovia dos Romeiros, 2013 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

                                                 
31

 Leide das Neves, que tinha apenas 6 anos, morreu vítima da contaminação radioativa com a cápsula de 

Césio-137. Foi enterrada no Cemitério Parque de Goiânia, localizado na Avenida São Domingos, no setor 

Granja Cruzeiro do Sul. No dia do sepultamento, seu caixão foi apedrejado pela população de Goiânia, 

que tinha medo de o corpo da menina contaminar o solo. Para ―acabar‖ com o medo de contaminação do 

solo, foram plantados coqueiros no entorno de sua sepultura, para provar que ali era uma terra fértil, 

portanto, não contaminada. Hoje o coqueiro encontra-se em bom estado. ―Chegamos pra enterrar a Leide 

e a outra vítima, Maria Gabriela, tivemos que enfrentar gente jogando pedra no caixão, gritaria, um 

tumulto terrível, resistência pra enterrar as pessoas... eu nunca pensei ver um negócio desses...‖ 

(REVISTA CÉSIO 25 ANOS, 2012, p. 8).  
32

 Segundo a via-crúcis estabelecida pelo papado no século XVI, Jesus encontra sua mãe na quarta 

estação. Sobre esse momento, diz a Bíblia: ―Simeão os abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: ‗Eis 

que este menino vai ser causa de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. 

Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos 

corações.‘‖ (Lucas 2, 34-35). ―E sua mãe conservava no coração todas essas coisas‖ (Lucas 2, 51). 
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Figura 21: Via Sacra, Segunda Estação. Obra do artista Omar Souto, Rodovia dos Romeiros, 2013 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 

 

O projeto Galeria Aberta, ao longo da década de 1990, foi desgastando-se e 

apresentando problemas, como o aquecimento dos prédios, que danificava as pinturas, e 

a falta de recursos financeiros para restaurações. Diante dessa situação, algumas obras 

foram apagadas e outras, restauradas, como os painéis de Omar Souto na Rodovia dos 

Romeiros. Contudo, alguns anos depois o projeto é retomado. Em 2005 a Secretaria da 

Cultura de Goiânia criou o projeto Goiânia de Olho na Arte, aprovado pela Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura, que retoma o projeto Galeria Aberta. Idealizado pelo 

empresário da área de comunicação visual Ribamar Bezerra de Menezes, o Goiânia de 

Olho na Arte tinha como meta a restauração de três painéis que faziam parte do Galeria 

Aberta: dois localizados na agência do Banco Itaú, na Avenida Anhanguera – um de 

autoria de Omar Souto e o outro de Mauro Ribeiro; e o terceiro, no edifício do INSS, 

obra de Cleber Gouvêa.  

O projeto Galeria Aberta contribuiu para o que Cardoso (2006) denomina de 

virada ecológica, ou seja, depois do acidente radiológico houve uma tentativa de 

―apagar‖ o lixo atômico e transformar Goiânia numa cidade limpa, ecológica e de bem-

estar social. O projeto certamente foi uma intervenção de grande destaque na sociedade 

e na mídia goianiense e acabou por contribuir para a divulgação de uma Goiânia mais 

alegre e menos radioativa.  

Como vimos, a arte local crescia naquele momento em que Goiânia passava por 

uma delicada situação com as consequências do acidente radiológico com a cápsula do 

Césio-137 e que contribuiu para a intensificação da chamada ―estética da catástrofe‖ 

(OLIVEIRA, 2006). Nessa conjuntura, outra intervenção visual de importância foi o 
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trabalho do artista Siron Franco. O artista nasceu na cidade de Goiás em 1947 e recebeu 

o nome de Gessiron Alves Franco. Sua família mudou-se para a capital Goiânia quando 

ele tinha 3 anos de idade. Morou no Bairro Popular, setor que esteve relacionado ao 

acidente radiológico. Começou sua carreira de artista ainda adolescente, época em que 

―ajudava nas despesas de casa com seu trabalho de pintor de retratos e madonas e 

providenciava o material necessário para continuar pintando‖ (BERTAZZO, 2009, p. 

28). Em 1967 realizou sua primeira exposição. Teve contato com os artistas D. J. 

Oliveira, Cleber Gouvêa e frei Nazareno Confaloni.
33

 Siron, chamado por muitos de 

artista ativista, retratou a ―morte nuclear‖ em suas composições. Sobre essa 

característica ativista de Siron Franco, Bertazzo (2009, p. 157-158) diz: 

 

O que temos nessas ações não é arte política; temos, sim, a política se 

apropriando da arte e usando estratégicas artísticas. Atualmente, surgem 

vários coletivos: movimentos que levantam suas bandeiras e causas usam a 

estética e a arte a seu favor, não mais pensando em mudar o mundo, já que a 

idéia de revolução foi se transformando aos poucos no conceito de 

resistência. [...] conclui-se que essa arte ativista tem importância crescente no 

espaço social com desdobramentos maiores do que se poderia pensar somente 

na esfera artística.  

 

 

Outro fato que chamou a atenção da mídia local e nacional na época e que teve a 

participação de Siron Franco foi a passeata organizada em outubro de 1997, que 

percorreu a Avenida Goiás e terminou em frente ao Palácio das Esmeraldas, na Praça 

Cívica, no Setor Central de Goiânia. Essa manifestação reivindicava explicações do 

governo sobre o acidente: o que seria feito com as pessoas contaminadas? Qual o 

tratamento? O que seria feito com o lixo radioativo? Qual a possibilidade de 

contaminação das águas? Quais as consequências do acidente para a sociedade? Esses 

foram questionamentos comuns para o período.  

Para a passeata, Siron Franco fez 300 máscaras sobre chapas de raios X. As 

máscaras tornaram-se um símbolo da tragédia e da morte (Figura 22), transmitindo 

expressões de ―braveza‖. A boca não compõe uma harmonia, pelo contrário, está 

                                                 
33

 ―Em 27 de outubro de l950, Confaloni foi apresentado à cidade de Goiás [...] Mudou-se para Goiânia 

em meados de l952, ―tornou-se o primeiro padre de sua ordem a instalar-se em Goiânia. [...] Extra-

oficialmente, é o fundador da Missão dominicana nesta capital‖. ―Foi logo que mudou para Goiânia, que 

Frei Confaloni deu início aos trabalhos de pintura, em afresco, trabalho este arranjado pelo amigo Luiz 

Curado junto a Inácio Goldfeld. Frei Confaloni foi para a EGBA a voz ativa em que todos tinham 

profundo respeito. Confaloni foi um homem de muitas batalhas ao longo de sua existência, enfrentou a 

construção da Igreja São Judas Tadeu no ano de 1955, obra da qual se orgulhava de ter sido o idealizador, 

e trabalhado incansavelmente para angariar fundos, mesmo que para isso tivesse que oferecer seus 

quadros em troca de doações‖(SIQUEIRA VIGÁRIO, 2010) 
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estática, transmitindo seriedade. Os olhos e o nariz saem do símbolo da radioatividade, 

o chamado trifólio.
34

 Cada parte do trifólio compõe uma parte do rosto – dois olhos e 

um nariz. Aparece na fotografia também um ponto de interrogação em um dos cartazes 

carregados durante a passeata. A dúvida, o desconhecimento, a tristeza e as mortes 

geraram esses conflitos na sociedade goianiense naquele momento.  

 

 

Figura 22: Passeata Césio-137, Goiânia, 1987 

Fonte: http://g1.globo.com/goias/fotos/2012/09/veja-fotos-da-epoca-do-acidente-com-o-cesio-

137-em-goiania.html#F563476 

 

Aquele fato significou muito para a carreira de Siron, que realizou várias obras 

relacionadas ao acidente.  

 

O artista plástico Siron Franco produziu uma série de trabalhos que 

problematizavam as dimensões da catástrofe que se abatera sobre a cidade e 

principalmente sobre o bairro onde vivera sua juventude, o Bairro Popular. A 

série composta por pinturas foi exposta em São Paulo, com o intuito de 

mostrar o pânico vivenciado pelos goianos e corajosamente denunciar a 

indignação com a onda de discriminação.‖ (REVISTA CÉSIO 25 ANOS, 

2012, p. 21) 

 

                                                 
34

 ―O desenho é chamado trifólio, mesmo nome que se dá às ervas com folhas em forma de trevo. Mas 

ninguém conseguiu explicar com segurança a sua origem. ‗Sabemos que ele foi rabiscado pela primeira 

vez em 1946, no laboratório de radiação da Universidade da Califórnia, em Berkeley, Estados Unidos‘, 

explica o físico americano Paul Frame, da Universidade de Michigan, que por anos estudou a origem do 

símbolo. Depois, se disseminou pelo resto do mundo. Eles podem ter buscado inspiração numa imagem 

semelhante, que era utilizada na base naval de Berkeley. O trifólio servia para indicar o risco do 

movimento das hélices dos navios ali atracados. Também é possível que o círculo central represente a 

fonte radioativa e as três pás indiquem os diferentes tipos de radiação: alfa, beta e gama.‖ Disponível em: 

<http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=499&idC=4029#>. Acesso em: 15 ago. 2013. 
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Muitos elementos ―ícones do Césio‖ foram incorporados nas obras do artista, 

trabalho que contribuiu para atrair as atenções para os problemas ocasionados pelo 

acidente radiológico dentro de uma abrangência nacional e internacional. 

 

Movido pelas terríveis cenas que deve ter presenciado durante o caos e pela 

profunda afinidade que sempre teve com a terra natal e seus aspectos 

naturais, Siron produziu aquilo que, na opinião de muitos, é o seu mais 

vigoroso trabalho, a ―Série Césio‖, também referida como ―série da Rua 57‖. 

Foram 23 quadros pintados com terra de Goiânia. Fora essas obras, havia 

guaches e quatro colunas. Nesse mesmo mês, uma exposição denominada 

―Goiânia, Rua 57‖ foi realizada na Galeria Montesanti, em São Paulo, com o 

apoio da classe artística brasileira e do Sr. Montesanti. O dinheiro arrecadado 

deveria ser enviado às vítimas da catástrofe. Contudo, apesar do pleno 

reconhecimento da crítica, nenhuma dessas importantes obras foi vendida. 

(ADES, 1995, p. 226) 

 

As Figuras 23 e 24 compõem a ―Série Césio‖, na qual o artista estimula a 

reflexão sobre o acidente a partir de fortes símbolos ligados ao Césio-137. A Figura 23 

faz referência à Rua 57, local onde a cápsula de Césio-137 começou a ser desmontada e 

que hoje é apenas um lote vazio concretado. O artista utiliza terra para a composição da 

obra, o que traz uma forte carga simbólica ao trabalho.  

 

 

Figura 23: Rua 57. Série Césio, de Siron Franco, 1987. Terra e óleo sobre tela. 100 cm x 100 cm  

Fonte: Catálogo SIRON FRANCO NA USINA, Prefeitura de Porto Alegre, 2003, p. 33. 

 

Já na Figura 24, Siron retrata uma pessoa (terceira vítima), sem revelar os traços 

do rosto, que parece ter sido ―apagado‖, pois as mãos, os pés não estão visíveis – a 

radiação os ―comeu‖? Distribuídos pelo corpo, temos manchas da cor prata, sugerindo 

brilho, assim como o do Césio-137. ―Nesses casos, a cor tem um significado simbólico: 

vermelho-marrom-laranja evoca a terra, o azul e prata brilhantes evocam o Césio e o 
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chumbo (material isolante da contaminação)‖ (OLIVEIRA, 2006, p. 285). No peito, 

uma cruz, marcando mais uma vítima do acidente radiológico. ―As vítimas do Césio 

foram representativas da morte impessoal da modernidade: morreram isoladas, em 

extrema solidão, numa instituição, longe da família e dos amigos.‖ (OLIVEIRA, 2006, 

p. 283). 

 

 

Figura 24: Terceira vítima. Série Césio, de Siron Franco, 1987. 

Técnica mista sobre tela, 155x135 cm.  

Fonte: Bertazzo (2009) 

 

Uma das temáticas centrais naqueles anos de 1987 e 1988, para artistas como 

Siron Franco, Edney Antunes, Nonatto Coelho e aqueles do Galeria Aberta, foi a 

catástrofe: o acidente radiológico com a cápsula de Césio-137 em setembro de 1987. 

Como vimos, a tragédia atingiu dimensões gigantescas, proporcionando ao estado uma 

péssima imagem e um isolamento. Naquele momento, vários artistas decidiram trazer a 

catástrofe para a arte, ou melhor, a vida para a arte. Assim, essas três intervenções 

visuais abordaram a mesma temática, mas atingiram diferentes públicos: o Pincel 

Atômico fez grafites mais próximos do povo, do cidadão comum; o Galeria Aberta foi 

centrado na elite goianiense; e o trabalho de Siron Franco atingiu dimensões maiores no 

país, além de ter um caráter ambientalista.  

Diante de um tema tão preocupante, o grupo Pincel Atômico representou em 

alguns de seus grafites elementos que faziam alusão ao momento que Goiânia vivia. Foi 

uma temática tão ligada ao grupo que ainda nos dias atuais o artista Edney Antunes, 
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com grande frequência, continua abordando-a em seus grafites. Mas é importante 

ressaltar que esse não foi o único tema tratado pela dupla. ―As temáticas trabalhadas 

inicialmente na cidade eram variadas e partiam geralmente de informações veiculadas 

nos jornais, desde o aniversário do Batman como temas que afligiam a geração dos anos 

80‖ (O POPULAR, 8/09/2013). O Pincel Atômico teve, durante sua existência, um 

envolvimento muito grande com questões polêmicas da época, como a AIDS e a 

geração do rock, como veremos a seguir. 

1.3  Grupo Pincel Atômico: representação dos sentimentos advindos da dor e do 

prazer   

 

―Queremos alertar para a gravidade do mal, 

ainda que através de um humor negro.‖ 

 (Edney Antunes, 1989) 

 

 As representações visuais do grupo Pincel Atômico trazem temáticas polêmicas 

para a década de 1980 e que, de alguma forma, problematizam a sociedade da época. 

Eram temáticas que abrangiam não só o contexto regional, mas também o nacional e o 

mundial. Um dos temas mais polêmicos grafitados pelo grupo foi a AIDS, doença ainda 

pouco conhecida na década de 1980 e que gerou discussões acaloradas naqueles anos. 

Artistas de renome foram acometidos por esse vírus então incurável e, infelizmente, 

ainda não havia um tratamento eficaz. Keith Haring, o grande grafiteiro, foi um dos que 

contraíram o vírus na época, assim como o cantor brasileiro Cazuza. A AIDS acabou 

mexendo, principalmente, com os jovens do período, uma vez que ainda não se 

conhecia quase nada sobre a doença, o que ocasionava um medo maior. Sobre esse 

assunto, Edney Antunes diz: 

 

Entramos em alguns temas como a AIDS. Foi um assunto polêmico naquele 

momento e nós fomos até mal interpretados, pois era uma mensagem de 

cunho mais forte. Eu decidi fazer uma imagem mais forte com algumas 

palavras de ordem que alertasse as pessoas, mas de uma forma mais 

contundente. Até porque, como eu mencionei, o Alex Vallauri tinha morrido 

dessa doença terrível e que estava chegando à boa parte da população e até 

mesmo ao Keith Haring. Eu tinha me incomodado muito com aquela doença. 

É como se eu quisesse purgar aquele fantasma e talvez eu tenha sido incisivo 

demais e mal compreendido, uma vez que o assunto era um tabu. Não havia, 

por parte do governo nem das autoridades, maiores informações. De certa 

forma nós fomos corajosos e pioneiros nessa questão de algo até 

institucional, levando de uma forma pública informações que o próprio 

governo não estava assumindo esse papel. Nós não sabíamos disso, mas hoje, 

quando eu olho, percebo é que foi um passo visionário naquele momento e 

até mesmo utilizar a arte com essa aproximação com as pessoas como estava 
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fazendo o grafite, por exemplo, e fazer essa parte social. (ANTUNES, 

2012)
35

 

 

 

Sem dúvida, a referência à AIDS tornou-se comum nas produções do grupo 

Pincel Atômico, conforme pode ser visto no grafite feito na Rua 1, esquina com a 

Avenida Araguaia, no Setor Central, no muro de um estacionamento em Goiânia 

(Figura 25). Em junho de 1989, o Caderno 2 do jornal O Popular trouxe uma matéria 

sobre o tema, intitulada ―Grafites anti Aids‖, que dizia: 

 

As chamadas são taxativas e contundentes: ―Atenção passageiros com AIDS. 

Próxima parada, morte‖, diz uma das pichações de Edney Antunes. Logo 

adiante, mais ameno, Nonatto Coelho constata: ―antes arte do que AIDS‖, 

reforçando uma imagem ainda não de todo desfeita perante a sociedade, os 

grafites induzem a ideia de existência de grupos de risco e não conseguem 

disfarçar um implícito teor moralista. Por exemplo, está estampado em um 

dos muros o desenho de um guitarrista, estilo a geração rock‘n‘roll, a quem é 

imputado um balão, onde se vê uma seringa, uma caveira e a sigla AIDS. O 

maluco, além de não ser mais beleza, é estereotipado e condenado junto com 

outras referências ao submundo e a devassidão da sociedade atual, ―AIDS um 

mal pós-moderno‖, constatam os grafiteiros. (O POPULAR, 21/06/1989)  

  

 

 

Figura 25: Edney Antunes (esq.) e Nonatto Coelho, diante do grafite ―anti-AIDS‖. Goiânia, 1989  

Fonte: O Popular (21/06/1989). 

 

Os dizeres estampados na camiseta usada por Edney Antunes – ―Grafite x 

AIDS‖ – já revelam o engajamento do grupo com o tema. Será esse o estereótipo de um 

condenado à morte? Qual a relação da doença com a geração do rock? Sabemos que 

muitas pessoas famosas morreram de AIDS, como já nos referimos a Cazuza. Temos 

ainda outros grandes nomes que contraíram a doença no fim da década de 1980 até 

meados da década de 1990, como o cantor Renato Russo, as atrizes Sandra Bréa e 

                                                 
35

 Entrevista com o artista plástico Edney Antunes, realizada em novembro de 2012 na Escola de Artes de 

Goiânia. 
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Claúdia Magno, os atores Lauro Corona e Wagner Bello, o jogador de basquete Magic 

Johnson, o jornalista e escritor Caio Fernando Abreu, o filósofo francês Michel 

Foucault, o galã hollywoodiano Rock Hudson e o vocalista da banda britânica Queen, 

Freddie Mercury. 

A Figura 26 mostra um grafite do grupo feito em tapumes do Centro Empresarial 

Leonardo Rizzo, localizado na Avenida 85, Setor Sul. Foi lá que, em 1989, a TV 

Anhanguera gravou uma vinheta convidando a população para a exposição do grupo 

Pincel Atômico, que foi realizada na Casa Grande Galeria de Arte. Edney Antunes 

segura um disco de John Joseph Lydon, vocalista das polêmicas bandas punks Pil e Sex 

Pistols.
36

 Ao fundo da imagem, um skatista faz uma manobra radical, que faz ―levantar 

estrelas‖, enquanto ao lado uma mulher parece dançar; bem atrás de Edney Antunes vê-

se uma estrela preta, na qual está inserida uma imagem do cantor Elvis Presley. O 

esporte, a dança e a música em uma só cena. Infelizmente, a vinheta se perdeu em um 

incêndio nos arquivos da TV Anhanguera – filiada da Rede Globo de Televisão em 

Goiás.  

 

 

Figura 26: Edney Antunes (esq.) e Nonatto Coelho em frente ao grafite de sua autoria, em muro da 

Avenida 85, Setor Sul, Goiânia, 1989. 

Fonte: Acervo pessoal do artista Edney Antunes. 

                                                 
36

 Os Sex Pistols foram grandes divulgadores do punk no mundo, e seus atos foram amplamente 

divulgados pela mídia sensacionalista. Suas letras talvez não falem tanto de sua filosofia quanto seus atos, 

que eram exatamente mordazes, quebrando todos os protocolos dos bons costumes ingleses toda vez que 

apareciam publicamente. Os tabloides ingleses davam ênfase a algumas atitudes dos integrantes da banda, 

como cuspir na plateia e xingá-la, ou então às suas atitudes autodestrutivas, como marcar frases no 

próprio peito com lâminas (MILANI, sd, p. 4). A banda estourou mundialmente quando o Brasil vivia a 

ditadura militar, mais precisamente durante o governo do General Médici (1969-1974).  
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As Figuras 27 e 28 também trazem uma problemática moral e social. São 

grafites realizados por Nonatto Coelho na cidade de Inhumas (GO), que fizeram parte 

da série ―Pichar contra o tédio e o stress‖, uma tentativa de popularização do grafite no 

estado.  

No grafite da Figura 27 foi desenhada uma mulher com traços jovens e roupas 

curtas, deixando as ―curvas‖ do corpo bem definidas. Apresenta um semblante sério. A 

cor vermelha da região pubiana representaria o ciclo menstrual da mulher, a TPM 

(tensão pré-menstrual)? É uma mulher estressada? Ela foi grafitada fazendo uma 

interação com elementos do próprio muro, inclusive com um registro de energia, que 

parece carregar nas costas. Ela estaria carregando um som, assim como o fazem os 

rappers? Ou carrega o peso do sexo feminino nas costas?  

 

Figura 27: Grafite da série ―Pichar contra o tédio e o stress‖, Inhumas, Goiás, 1990 

Fonte: Acervo pessoal do artista Nonatto Coelho. 

 

O grafite da Figura 28, a seguir, traz um padre em frente à noiva, durante uma 

cerimônia de casamento; contudo, algo inusitado acontece ali: há uma pessoa escondida 

sob a batina do padre, que faz a indagação: ―Onde está o noivo‖? Mais à frente estão 

sendo pintadas duas pessoas com a expressão de preocupação, que bem podem ser os 
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pais da noiva. Essa imagem faz referência a um cartoon de Maurício de Sousa
37

 e 

questiona a instituição religiosa e o matrimônio. Foi grafitado no muro da Igreja Matriz 

da cidade de Inhumas, local considerado sagrado por muitos, e por isso ocasionou muita 

polêmica na cidade interiorana, conforme atesta o texto da imprensa local:  

 

No final do ano passado, o grafiteiro Nonatto Coelho pichou, com a 

autorização do vigário local, um cartum de Maurício de Souza, no muro da 

igreja de Inhumas. A charge exibia um padre com um homem escondido sob 

sua batina e a indagação: ―Onde está o noivo?‖. Segundo Nonatto, uma 

avalanche de protestos de indignados fiéis saiu a exigir sua cabeça. Uma 

heresia! Insolente blasfêmia! Foi o mínimo que o grafiteiro ouviu. Alguns, 

mais exaltados, cercaram Nonatto na rua para tomar satisfações. (O 

POPULAR, 16/02/1991) 

 

 

 A polêmica foi tanta que o próprio Nonatto Coelho, depois da reação dos 

moradores de Inhumas, elaborou um projeto de grafitagem coletiva nos muros do 

Cemitério Sant‘Ana da cidade, convidando amigos para participarem daquele evento e 

colaborar para a divulgação da arte. 

Devido a lances assim é que Nonatto não crê numa breve aceitação irrestrita 

do grafite, ―que mesmo em São Paulo sofre agressões e preconceitos‖. Para 

tentar amenizar a coloração desse quadro, o artista organizou a pichação 

coletiva que se realiza hoje, a partir das 10 horas, no paredão do cemitério de 

Inhumas. Sob o título pichar contra o tédio e o stress. (O POPULAR, 

16/02/1991) 

 

A grafitagem coletiva aconteceu, mas infelizmente não encontramos nenhuma 

fotografia do evento.  Participaram da ação a escritora e pintora Sonia Cury, os artistas 

plásticos Iza Costa, Sergio Blake, Luiz Mauro, Dijodio, Dipaiva. Segundo Nonatto 

Coelho, o motivo de escolher o muro do cemitério não foi para profanar algo sagrado, 

pelo contrário, os artistas queriam alegrar um ambiente que normalmente as pessoas têm 

sentimentos antagônicos, muitas vezes de medo e mistério. Ainda segundo o artista, o 

prefeito de Inhumas na época mandou um ônibus a Goiânia para buscar os artistas que 

iriam participar da grafitagem coletiva.  

 

                                                 
37

 Mauricio de Sousa (1935) é cartunista brasileiro. Criou a "Turma da Mônica" e vários outros 

personagens de história em quadrinhos. É membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira 

nº24. É o mais famoso e premiado autor brasileiro em quadrinhos. Disponível em: <http://www.e-

biografias.net/mauricio_de_sousa/> Acesso em: 06 jan. 2014. 

http://www.e-biografias.net/mauricio_de_sousa/
http://www.e-biografias.net/mauricio_de_sousa/
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Figura 28: Nonatto Coelho (esq.) quando fazia o grafite no muro da Igreja Matriz de Inhumas 

(GO), 1990. 
Fonte: Acervo pessoal do artista Nonatto Coelho. 
 

 

Em 1990, Nonatto Coelho venceu a II Bienal de Artes em Goiás e como prêmio 

ganhou uma viagem a Paris. Antes de viajar, realizou pelas ruas de Inhumas (GO), uma 

série de grafite com o tema ―despedida‖ (Figura 29) expondo sua carreira e vida pessoal 

nos muros da pequena cidade onde morava. 

 

 
Figura 29: Obra da série ―Grafite despedida‖, de Nonatto Coelho. Inhumas, Goiás, 1990 

Fonte: Acervo pessoal do artista Nonatto Coelho.  
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Nesse grafite, a frase ―O Nonatto vai embora pra Passárgada‖ foi retirada do 

poema de Manoel Bandeira Vou-me embora pra pasárgada: 

 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca de Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d‘água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Em Pasárgada tem tudo 

É outra civilização 

Tem um processo seguro 

De impedir a concepção 

Tem telefone automático 

Tem alcalóide à vontade 

Tem prostitutas bonitas 

Para a gente namorar 

E quando eu estiver mais triste 

Mas triste de não ter jeito 

Quando de noite me der 

Vontade de me matar 

— Lá sou amigo do rei — 

Terei a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada.
38

 

 

Essa referência a um poema desconhecido para a maioria do público mostra o 

grau de erudição do grafiteiro. Sobre o significado de ―Pasárgarda‖, utilizada por 

Manuel Bandeira, diz Coimbra (2012, p. 6): 

O autor retirou o nome do seu lugar de fuga da cidade persa, Pasárgada, 

cidade de atividade religiosa no tempo da Pérsia dos reis Ciro e Dario. 

Manuel Bandeira parodiou a Pasárgada histórica, transformando-a no reino 

de seu imaginário, onde as leis funcionam única e exclusivamente para o 

                                                 
38

 Extraído de Drummond (1986). 
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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.  

 

http://seuratvisuais.blogspot.com.br/2012/11/o-circo.html
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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). 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Fantasma
39

, 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 

 

 

                                                 
39

 ―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.   

http://www.stencilbrasil.com.br/imagens5.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/neocolonialismo-e-quadrinhos-o-fantasma-primeiro-heroi-mascarado-dos-quadrinhos.htm#fotoNav=3
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/neocolonialismo-e-quadrinhos-o-fantasma-primeiro-heroi-mascarado-dos-quadrinhos.htm#fotoNav=3
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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. 

 

 

 

http://www.stencilbrasil.com.br/imagens5.htm
http://www.carlosmatuck.com.br/Gra_K.html
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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 mexicano
40

 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).
41

   

 

 

Figura 50: Série Museu Grafite – Pincel Atômico. Inhumas, GO,1989 

 Fonte: Acervo pessoal de Nonatto Coelho. 

 

                                                 
40

 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).  
41

 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 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. 

 

http://instantespossiveis.blogspot.com.br/2012/08/caprichos-de-agosto.html
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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 Rafael
42

. 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. 

  

 

                                                 
42

 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, 

http://www.studiolo.org/
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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 Guernica
43

 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.
44

 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. 

                                                 
43

 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. 
44

 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,
45

 Andy Warhol
46

 e Roy Lichtenstein.
47

 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)  

                                                 
45

 ―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). 
46

 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). 
47

 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.
48

 Essa mulher tão influente 

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

Antônio Poteiro, Omar Souto, Cleber Gouvêa
49

 e D. J. Oliveira.
50

 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, 
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 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 
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 “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)  
50

 “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). 

http://www.ccon.go.gov.br/homenageados_detalhes/C%C3%A9lia+C%C3%A2mara/12
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ela é alguém que apoiava incondicionalmente porque ela acreditou. 

(COELHO, 2012)
51

 

 

 

 

 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‖. 
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 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 punk
52

, e são, eles mesmos, personagens do hip-hop
53

, 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 
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 ―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). 
53

 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) 
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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‖
54

. 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,
55

 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 
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 Entrevista com o artista plástico Edney Antunes, realizada em novembro de 2012 na Escola de Artes de 

Goiânia. 
55

 ―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.
56

 

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. 
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Mobiliário 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 



98 
 

 

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,
57

 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 
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 “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. 
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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‖
58

 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.
59

 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.  

                                                 
58

 Nº PROCESSO: 01 40650130. PROPONENTE PROJETO: Edney Antunes. VALOR RESULTADO: 

R$ 25.000,00.  
59

 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 Ozi
60

 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. 

 

                                                 
60

 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. 

http://www.catalogodasartes.com.br/Detalhar_Biografia_Artista.asp?idArtistaBiografia=9639
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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 

http://www.celebspe.com.br/santo-bar-ganha-decoracao-do-artista-ozi-duarte/
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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,
61

 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 

                                                 
61

 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)
62

 

 

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 

                                                 
62

 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).
63

  

 

 

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 
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 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 

galerias
64

 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 Osgemeos
65

 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.
66

 

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 

                                                 
64

 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. 
65

 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. 
66

 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).  

http://www.osgemeos.com.br/biografia/
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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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