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A ORIGEM DO GRAFITE

• O grafite é uma expressão artística que surgiu por volta de 1970, em
Nova York, e também em Paris

• O grafite é uma forma de expressão artística que utiliza locais
públicos — muros, paredes de grandes edifícios e até o chão — como
tela.

• Tal como o conhecemos, a história do grafite remonta ao final dos
anos 1960 e início dos anos 1970 em cidades como Paris e Nova York,
locais que começaram a mostrar em suas paredes as primeiras obras
de artistas anônimos que buscavam se expressar.



GRAFITE e pichação

Enquanto o grafite é baseado em figuras, a pichação é
baseada em letras. Embora as duas manifestações
visem intervir na paisagem urbana, o grafite é
reconhecido como arte. Já a pichação é vandalismo.



GRAFITE

• Uma arte contemporânea.

• Desenvolve-se principalmente em espaços urbanos.

• Consiste em desenhar e pintar muros, paredes e painéis.

• Geralmente trata de temas sociopolíticos.

• Surgiu entre as décadas de 1960 e 1970.



AVIÃO QUE TRANSPORTARÁ SELEÇÃO NA COPA GANHA 
GRAFITE DE 'OS GÊMEOS'

Os artistas plásticos Otávio e Gustavo Pandolfo
assinam a obra exclusiva
Segundo a Gol, mil latas de spray de tintas foram 
usadas na pintura.



O grafite e o  

movimento hip-hop

•A relação dos grafites com o hip-hop começou
como uma forma de demarcar territórios. No
entanto, eles transformaram-se, gradativamente,
em uma expressão artística que dava voz à
periferia, motivando reflexões sobre as
condições de vida nesses locais.



HIP-HOP

• Hip Hop é uma cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-
americanas do subúrbio de Nova York na década de 1970. Na música o rap
é a principal manifestação artística do hip hop, na dança tem o break e 
nas artes visuais sua forte representação é o grafite.



Das ruas para as 

galerias
Na década de 1980, alguns grafiteiros que grafitavam em estações

de trem e de metrô de Nova York, foram reconhecidos como

artistas e convidados a expor em galerias.

Exemplo: Keith Haring


