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APRESENTAÇÃO
ABC do Grafite é um projeto de apro-
priação de espaços públicos para o fo-
mento da arte do grafite. O objetivo 
principal é a criação de um circuito de 
arte urbana na cidade de Rio Grande 
da Serra, composto por seis espaços 
públicos grafitados por artistas locais, 
com curadoria do artista SUBTU.

O município de Rio Grande da Serra 
possui em seu centro um importante 
espaço público de convivência, a pis-
ta de skate Sandro Dias Mineirinho. O 
local recebeu em 2014 uma revitaliza-
ção por meio de grafitagem, com cura-
doria dos expoentes da arte Chivitz e 
Minhau, que coordenaram 10 artistas 
locais para a execução do projeto.

Como legado, além da revitalização, 
o projeto despertou o interesse de        
jovens que frequentam a pista pelo 
grafite, bem como dos munícipes, que 
após a finalização da pintura passaram 
a enxergar o local, outrora abandona-
do, como espaço de convivência para 
amigos e familiares. 

A pista de Skate sempre foi um pon-
to de referência da cidade. Agora é um 
ponto turístico de destaque do municí-
pio. Devido ao impacto do projeto na 
região, observou-se a necessidade de 
ampliar a ação de grafitagem. Por este 
motivo foi idealizado o projeto ABC do 
Grafite.

Os locais onde ocorreram os grafites 
e os artistas regionais foram escolhi-
dos via articulação com a prefeitura de 
Rio Grande da Serra, em acordo com o 
curador do SUBTU. 

Foi criado um site com o circuito, 
onde estão disponíveis fotos e vídeos 
dos bastidores da criação dos murais,         
ficha técnica, informações dos artistas 
e demais conteúdos relevantes. 



OBJETIVO DO PROJETO
Conceber um circuito digital de arte   
urbana, composto por 6 espaços     
públicos, cuja grafitagem será feita 
por artistas locais coordenados pelo 
curador SUBTU;

Utilizar espaço público, com parceria 
do município, para fomento da arte e 
cultura, transformando estes locais 
em espaços de socialização e convi-
vência;

Fomentar e valorizar a expressão     
artística do grafite;

Fortalecer a identidade do município  
de Rio Grande Serra com a expressão 
artística do grafite;

Democratizar e universalizar o acesso 
à arte e cultura por meio da promoção 
de atividades gratuitas à população;

Promover geração de renda local     
por meio da contração de artistas      
da região;

Sensibilizar público para a arte            
do grafite.



CONTRAPARTIDAS PREVISTAS
Gratuidade à população: o projeto 
será totalmente gratuito à popula-
ção, ressaltando a longevidade que 
o circuito terá;

Salvaguarda de patrimônio públi-
co: pela característica do projeto, os         
espaços públicos serão renovados 
e salvaguardados. Assim, o projeto 
proporcionará uma ação de política 
pública cultural em um município ca-
rente;

Realização de 4 oficinas gratuitas de 
grafite para crianças e adolescentes 
em estado de vulnerabilidade social 
do município. As oficinas serão mi-

nistradas durante a ação de grafi-
tagem e cada uma atenderá até 25 
crianças. A seleção das crianças será 
feita em parceria com a Prefeitura de 
Rio Grande da Serra na pré-produção 
do projeto;

Inclusão no site do projeto de au-
diodescrição dos conteúdos e vídeos       
legendados, para atender pessoas 
com deficiência visual e auditiva, de-
mocratizando o acesso de bens cul-
turais a toda população.



O projeto teve início no dia 15/05/2016, uma quinzena antes da liberação do re-
curso na conta do projeto. A produção reuniu-se com o curador SUBTU (Arthur 
Venco) para discutir o modo de produção dos painéis de grafite. Ficou acordado 
que cada espaço recebesse um desenho independente de cada um dos 8 grafitei-
ros, a não ser que houvesse um pedido específico dos responsáveis pelo local ou 
da prefeitura de Rio Grande da Serra. 

Cada grafiteiro teve liberdade artística para compor o desenho que quisesse, com 
o cuidado de não incluir temas/imagens inapropriadas para crianças (desenhos de 
conotação sexual, apologia às drogas e violência), pois parte dos grafites ocorreu 
em escolas e em espaços com grande fluxo familiar. 

PRODUÇÃO DO PROJETO 
ABC DO GRAFITE

Não houve censura com relação a manifes-
tações ideológicas e protestos e nenhuma 
intervenção no conteúdo artístico, salvo a 
observação acima relacionada ao público in-
fantil e infantojuvenil. Em cada dia de grafi-
tagem participaram 8 artistas, havendo ro-
dízio entre uns por painel.

Em seguida, houve a escolha dos grafitei-
ros que compuseram o projeto: 

Arthur Venco Moryama (Subtu) - São 
Paulo/SP; Felipe Moreira Feitosa (FEL) - 
São Paulo/SP; Fernando Felix de Simas - 
São Paulo/SP; Pedro Henrique de Holanda 
Binotti - São Paulo/SP; Cleber Gomes - Rio 
Grande da Serra/SP; Clecio da Silva Santos 
- Rio Grande da Serra/SP; Johnny Carvalho 
da Silva - Rio Grande da Serra/SP; Rogé-
rio Ferreira Valentim - Rio Grande da Serra/
SP; Valquezio Moreira da Silva - Rio Grande 
da Serra/SP; Cleiton Moreira da Silva – Rio 
Grande da Serra/SP; Fluvio Barreto Barros - 
Rio Grande da Serra/SP. 



PRIMEIRO DIA

PRIMEIRO DIA
17.06.2016

Escola Estadual Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira
Endereço: Avenida Lieutaud, 280 | Bairro Santa 

Tereza |  Rio Grande da Serra. 



PRIMEIRO DIA



A ESCOLA
A Escola Edmundo Luiz de Nóbrega 
Teixeira é a maior escola do município 
de Rio Grande da Serra. Tem turmas 
nos períodos matutino, vespertino e 
noturno e fica em um bairro carente 
e vulnerável à ação de traficantes de 
drogas. A equipe chegou ao local por 
volta das 8h da manhã e a grafitagem 
foi dividida em duas etapas: na parte 

Após a oficina, os artistas iniciaram a grafitagem da fachada externa da escola 
(muro frontal à rua e fachada recuada) e um muro lateral à entrada principal. Os 
grafiteiros receberam kits com sprays, bicos de sprays, latas de tinta base, rolos e 
extensores e cada um ficou com uma parte do muro. À frente, toda da escola rece-
beu grafites, mudando completamente o aspecto do local, dando vida e chamando 
a atenção da comunidade. Uma fábrica ao lado, logo após a conclusão do projeto, 
contratou um grafiteiro da cidade para criar um painel, que parece ser continuidade 
do que foi feito na Escola Edmundo. 

da manhã os artistas concentraram-se 
na parte interna do colégio, especifi-
camente no refeitório, onde ministra-
ram uma oficina para 24 crianças. Os 
participantes aprenderam elementos 
básicos de grafitagem e foram res-
ponsáveis pelos desenhos do local,          
havendo uma caracterização do espa-
ço pelos próprios frequentadores.







LOCAL E DATA QNT NOME SEXO

E.E. 
EDMUNDO LUIZ 
DE NÓBREGA
17.06.2016  

1 Buqui Roger Gomes da Silva - 2A M

2 Claudemir de Oliveira Silva - 2A M

3 Gabriel Tinti - 3B M

4 Giulie Rocha Ramos - 9A F

5 João Estevão Oliveira Dias Silva - 1B M

6 José Everton Soares da Silva - 1C M

7 Juliana Souza Santos -  2B F

8 Kauã Henrique do Nascimento Climaco - 9D M

9 Leonardo de Oliveira - 9C M

10 Leticia Nunes Bicudo - 9C F

11 Lucas Henrique Marchi Silva - 1B M

12 Lucas Ricardo de Paula - 2A M

13 Lucas Silva Bezerra - 1B M

14 Luiz Henrique Camargo Freitas - 1A M

15 Nathalia Feitosa - 3B F

16 Náthaly Cristina da Silva - 9C F

17 Quelli Rodrigues de Sena - 3B F

18 Rebeca Freitas Dias - 8B F

19 Renan Oliveira Silva - 8B M

20 Rodrigo Augusto Colman de Oliveira - 1A M

21 Victor Alves do Nascimento - 3B M

22 Vitoria Maria Pereira Campos de Souza - 9B F

23 Vitoria Valeska Soares dos Santos - 9B F

24 Wellinton Lourenço Mendes Bartolomeu - 1B M

PERCENTUAL
MENINOS E MENINAS

15

09

15 | 62.5% 9 | 37.5%



PRIMEIRO DIA

SEGUNDO DIA
07.07.2016

EMEI Central | Rachel Silveira Monteiro 
Endereço:  Rua José Maria de Figueiredo, 435 

 Rio Grande da Serra/SP.



PRIMEIRO DIA



A ESCOLA
O segundo dia de ação do projeto ocor-
reu, também, em uma escola. Esta, 
porém, é destinada apenas às crianças 
do ensino fundamental. A grafitagem 
iniciou-se por volta das 9h com uma 
oficina, que atendeu 15 crianças. To-
dos os desenhos foram feitos no muro 
frontal do local e a oficina foi diferente 
da realizada na Escola Edmundo. Por 
serem crianças pequenas, elas tiveram 

uma atividade lúdica de desenho e 
pintura, aprendendo a fazer pequenos 
contornos de formas diversas, e pude-
ram, ainda, preencher com rolos algu-
mas composições. Após 2h de oficina, 
os artistas deram continuidade aos   
desenhos iniciados com as crianças, 
finalizando, então, o painel na EMEI. 







LOCAL E DATA QNT NOME SEXO

EMEI RACHEL
07.07.2016  

1 Stephanie Belfort Lopes - nível IIE F

2 Marcella Yulli Lopes Lira - nível IIE F

3 Maria Eduarda Melo da Silva Santos - nível IIE F

4 Samuel Vitor Santos Silva - nível IIE M

5 Silas Gabriel da Cruz Silva - nível IIE M

6 Nícolas Fernandes Bello - nível IIE M

7 Camila Samara Ramirez Rodrigues - nível IIE F

8 João Vitor Coutinho - nível IIE M

9 Henrique Gomes da Silva - nível IIE M

10 Lorenzo Miguel Garbe Bastos - nível IIE M

11 Livya Rebeka Souza da Silva - nível IIE F

12 Isabelly Maria de Souza Lima - nível IIE F

13 Bernardo Meireles Passos Martins - nível IID M

14 Gabrielly de Araújo Ferreira - nível IID F

15 Enzo Fernando dos Reis - nível IID M

PERCENTUAL
MENINOS E MENINAS

07

08

8 | 53% 7 | 47%



PRIMEIRO DIA     

TERCEIRO DIA
30.07.2016

tEndereço:  Avenida José Belo, s/n° 
Rio Grande da Serra/SP.



PRIMEIRO DIA     



O LOCAL
O município de Rio Grande da Ser-
ra é cortado pela linha do trem, que 
vem do Brás, região central da cida-
de de São Paulo, tendo como última 
estação justamente a de Rio Grande. 
Entre a estação de trem, no centro, e 
locais como o novo parque público da 
cidade e a pedreira, ponto de esportes 
radicais, há um conjunto de peque-
nas pontes, que interliga estes pontos. 

O terceiro dia de ação contemplou a 
revitalização das estruturas, que são 
espaços de passagem movimentados, 
sendo, ao mesmo tempo, isolados, 
distantes de casas e comércios. Os 
artistas iniciaram os grafites por volta 
das 8h, terminando ao final do dia, re-
sultando em um dos maiores grafites 
realizados pelo projeto, em extensão.









PRIMEIRO DIA

QUARTO DIA
19.08.2016

Escadão Região Central
Endereço: Rua Pedro Bracialli, s/n°    

Centro | Rio Grande da Serra/SP.
 



PRIMEIRO DIA



FALTA FOTO 25 E 26

Um escadão situado em frente ao 
EMEI Rachel Silva Monteiro recebeu 
o quarto dia de atividades do projeto 
ABC do Grafite. Uma das laterais re-
cebeu os desenhos em quase toda sua 
extensão, melhorando o aspecto visual 

do local. No mesmo dia, a Escola Es-
tadual Edmundo Luiz de Nóbrega Tei-
xeira recebeu mais um dia de oficina 
(a terceira do projeto), atendendo 19 
crianças, que conceberam mais alguns 
desenhos na parte interna do espaço.

O LOCAL



LOCAL E DATA QNT NOME SEXO

E.E. EDMUNDO 
LUIZ DE NÓBREGA  
19.08.2016  

1 Leonardo Oi M

2 Paulo Sérgio M

3 Nataky Cristina F

4 Luana F

5 Robson Nazareno M

6 Vitoria Valeska F

7 Juan M

8 Emilli F

9 Alessandra F

10 Claudemir M

11 David M

12 Wellington M

13 Lucas March M

14 João Vitor M

15 Kaique Morato M

16 Murilo M

17 Guilherme M

18 Rebeca F

19 Luigi M

PERCENTUAL
MENIN0S E MENINAS

06
13

13 | 68% 6 | 32%



PRIMEIRO DI

QUINTO DIA
26.08.2016

Ação Social Cristo Rei
Endereço:  Avenida São João, 616 | Santa Tereza 

 Rio Grande da Serra/SP.

Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade
Endereço:  Avenida Barão de Mauá, 3609 

Jardim Maringá | Mauá/SP.
 



PRIMEIRO DI



Uma semana após a revitalização do 
escadão central e da oficina na Esco-
la Edmundo, o projeto ABC do Grafite 
promoveu a grafitagem e um ciclo de 
oficinas em duas associações simulta-
neamente: na Ação Cristo Rei e Asso-
ciação Educacional, Esportiva e Cultu-
ral Tryade. 

A Ação Social Cristo Rei é uma das 
principais entidades do terceiro setor 
em Rio Grande da Serra. Possui uma 

creche e oferece para jovens uma sé-
rie de cursos e atividades extracurricu-
lares para afastá-los da violência dro-
gas. O local recebeu meses antes do 
projeto ABC do Grafite um desenho no 
muro frontal, feito pelo artista Rogé-
rio Till, participante deste projeto. Por 
meio do projeto, a entidade consegui 
colorir toda sua área interna dedicada 
às atividades esportivas e recreativas, 
além de ter recebido uma oficina para 
21 crianças e adolescentes. 

OS LOCAIS



Ação Social Cristo Rei

Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade





LOCAL E DATA QNT NOME SEXO

ASSOCIAÇÃO 
CRISTO REI  
26.08.2016  

1 Brenda de Jesus Maciel F

2 Felipe Salviano de Oliveira M

3 Giovana dos Santos Ferreira F

4 Hillary Pinheiro Sacramento F

5 João Vitor Porfirio dos Santos Marques M

6 Kevin Matheus Aragão Canário M

7 Kathy Cristina Messias Freitas F

8 Laerte Vitor Pereira da Conceição M

9 Larissa Vitoria Pereira da Conceição F

10 Larissa dos Santos Silva F

11 Luana Lana da Luz F

12 Ludmila Santos Fontes F

13 Marcio Fernandes Ribeiro Oliveira M

14 Marli de Carvalho Santos F

15 Monique Batista da Silva Oliveira F

16 Raphael Sous Santos M

17 Renan dos Santos Ferreira M

18 Roberto Bertuci M

19 Sara Isabele Dantas dos Santos F

20 Tiago Venancio Coelho M

21 Vanessa de Aguiar Cunha F

PERCENTUAL
MENINOS E MENINAS

09

12

12 | 68% 9 | 32%



LOCAL E DATA QNT NOME SEXO

ASSOCIAÇÃO 
TRYADE  
26.08.2016  

1 Giovanna Navarro da Silva F

2 Rebeca Galindo Santana F

3 Luisa Galvano Cruz F

4 Manuela Cristina Gomes Silva F

5 Pietra Menezes Araújo F

6 Nicoli Felipe F

7 Giovana da Silva Braga F

8 Laura da Silva Marques F

9 Hellen Primo Terra F

10 Thalia Ferreira Silva F

11 Nicole Claudino Nery F

12 Eva Silva Timbó F

13 Barbara Dias Assis F

14 Laura Mugnato Estradiote F

15 Manuela Luz Lira F

16 Sophia Origuela de Lisboa F

17 Jessica Marques de Almeida F

18 Sarah Campos de Angelo F

19 Milena Siqueira Delbonia F

20 Carolyne de Lima Silva F

21 Anna Bheatriz França dos Santos Silva F

22 Eduarda Ferrarezi Queiroz F

23 Gabriely Adriani da Silva Lira F

24 Luana Aparecida Guarnieri da Silva F

25 Julianne Rosa de Almeida F

26 Raphaella Caroline Pires Silva F

27 Allanys Silva dos Santos F

28 Bianca Batista Freitas F

29 Lorena de Morais Barbosa F

30 Amanda Pereira Almeida F

31 Ana Luisa Nascimento F

32 Agata Paniagua F

33 Livia Rigoletto Beserra F

34 Esthefany Briene Caris Lacerda F

35 Julia Araujo Luz F

36 Laura Galvano da Cruz F

37 Rebeca Menezes Araujo F

38 Gabriela Brunow Grossi Teixeira F

39 Ana Carolina Torres Rocha F

PERCENTUAL 100% DE MENINAS



PRIMEIRO DI

A outra entidade beneficiada pelo projeto, a Associação Educacional, Esportiva e 
Cultural Tryade é um polo de destaque da cidade de Mauá e é a maior escola de 
Ginástica Rítmica do Estado de São Paulo, oferecendo a atividade esportiva de for-
ma gratuita aos munícipes. O grafite na Tryade é um ponto extra promovido pelo 
projeto, possibilitado pelo recurso oriundo do investimento do valor do patrocínio, 
devidamente autorizado pela Secretaria de Cultura. A escolha da entidade deu-se 
por dois motivos: Mauá faz parte do Grande ABC e é uma região que precisa de 
fomento cultural e a Tryade possui trabalho de impacto na comunidade, destacan-
do-se por trabalhar exclusivamente com público feminino, garantindo igualdade de 
gênero e empoderamento para o público juvenil e infantojuvenil. O muro frente à 
avenida Barão de Mauá recebeu os grafites, com uma parte feita pelas 39 meninas 
que participaram da oficina.



PRIMEIRO DI

SEXTO DIA
12.09.2016

UPA | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Endereço: Avenida dos Autonomistas, 564 | Vila Figueiredo 

 Rio Grande da Serra/SP.



PRIMEIRO DI



O último dia de grafites do projeto 
ocorreu na recém inaugurada Unidade 
de Pronto Atendimento de Rio Grande 
da Serra. A parte de trás do local fica 
ao alto de uma elevação, em frente à 
rodovia que liga Rio Grande da Serra a 

Ribeirão Pires e é um espaço de gran-
de visibilidade e circulação. O muro 
recebeu um desenho único, coletivo,    
diferenciando-se dos outros murais, 
em que cada grafiteiro fez sua arte.

O LOCAL









RESULTADOS
De acordo com os objetivos supra-
citados, o projeto ABC do Grafite al-
cançou os resultados:

O objetivo geral do projeto, de con-
ceber um circuito urbano compos-
to por 6 grafites em Rio Grande da 
Serra, foi atingido e superado. Não 
apenas 6 locais foram revitalizados 
e ressignificados como houve a am-
pliação do projeto para o município 
de Mauá. Com intenso trabalho de 
assessoria de imprensa, o ABC do 
Grafite ganhou grande destaque de 
mídia especializada e geral, repercu-
tindo de forma positiva no município. 
Foi criado um cartaz, com distribui-
ção na região, para divulgar o circui-
to criado. 

A revitalização e transformação de 
lugares “invisíveis” e de passagem 
em locais de fomento à arte e cul-
tura e espaços de convivência foi 
plenamente realizada. As escolas ga-
nharam um visual mais alegre, prin-
cipalmente a Escola Edmundo Teixei-
ra, que possuía um aspecto pouco       
receptivo. Locais como o Conjunto de 
Pontes e o Escadão Central viraram 
espaços mais acolhedores e humani-
zados com os grafites.

O projeto atingiu o objetivo de valo-
rizar o grafite. Ao se criar o circuito 
de arte urbana e revitalizar espaços 
públicos, os munícipes aderiram ao 
projeto e o grafite passou integrar a 
paisagem de Rio Grande da Serra. 

Rio Grande da Serra tem um núme-
ro expressivo de grafiteiros que, por 
falta de incentivo ou oportunidade, 
buscam trabalhos em outros municí-
pios como São Bernardo do Campo, 
Santo André e São Caetano. O proje-
to deu visibilidade para alguns artis-
tas da região e intensificou os laços 
da cidade com o grafite, criando uma 
identidade com a expressão artística.

A promoção de renda local ocorreu.
Os grafiteiros regionais receberam 
cachês pelo projeto e, durante a re-
alização do ABC do Grafite, outros 
painéis surgiram, uma vez que co-
merciantes e empresários, motiva-
dos pelo projeto, contrataram outros 
artistas de Rio Grande da Serra para 
realização de grafites. Infelizmente, 
o projeto não tem meios de mensu-
rar a quantidade total das artes pro-
duzidas nem quantificar os valores 
envolvidos. Mas alguns dos grafites 
que não foram feitos por este projeto 
estarão no site do Circuito. 



Pode-se perceber uma forte adesão dos munícipes aos grafites concebidos. A sensi-
bilização ocorreu e é justificada com o pedido de continuidade do projeto pela pre-
feitura, por uma série de escolas municipais que tiveram contato com os grafites 
na Escola Edmundo Teixeira e EMEI Rachel.

 

 



AS CONTRAPARTIDAS
A gratuidade ao projeto é total. Os 
grafites estão em espaços públicos ou 
espaços privados com acesso total à 
população. As oficinas, gratuitas, aten-
deram 118 jovens e o site do projeto 
disponibilizou todas as fotos, textos e 
vídeos referentes ao ABC do Grafite.

A salvaguarda e renovação de patri-
mônio público aconteceu de forma sa-
tisfatória. A prefeitura indicou pontos 
em que achava importante existir os 
grafites, ressignificando espaços de 
passagem e espaços de convivência e 
sociabilização, outrora abandonados.

O projeto realizou as 4 oficinas em 
Rio Grande da Serra e uma extra, no 
município vizinho, Mauá. No total, 118 
jovens, entre meninos e meninas, 
aprenderam fundamentos de grafita-

gem e arte, constituíram desenhos 
que viraram painéis de grafite e, no 
caso da EMEI, passaram por uma 
atividade lúdica de pintura. 

O circuito de arte está disponível 
no site www.abcdografite.com.br e   
possui todas as informações do pro-
jeto. Os vídeos estão com legenda, 
a audiodescrição será inclusa. O site 
do projeto apresenta, ainda, dois ou-
tros pontos que não foram grafitados 
pela equipe deste projeto, mas que 
fazem parte do circuito de grafite do 
ABC: a pista de skate Sandro Dias 
Mineirinho e o Muro da CPTM, ambos 
no centro de Rio Grande da Serra. 
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CONCLUSÃO
O projeto ABC DO GRAFITE cumpriu as metas estabelecidas de produção. Criou 6 
painéis de grafites em Rio Grande da Serra e um extra em Mauá, que não constava 
no escopo original do projeto. Realizou 5 oficinas para 118 crianças e adolescentes, 
frente a previsão de atendimento de 100 jovens em 4 oficinas, e recebeu cartas 
de agradecimentos das associações e escolas por onde passou. A prefeitura de Rio 
Grande da Serra solicitou a continuidade do projeto, devido ao impacto cultural e 
social, e dezenas de novos grafites surgiram na região após a realização da primei-
ra edição do ABC do Grafite. 
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Circuito de Arte Urbana em Rio Grande da Serra
Artes Visuais | Leonardo Cássio | Patrimônio | Slider 17/06/16  04h Leonardo Cassio

Começou hoje, 17 de junho, o ABC do Grafite, um projeto idealizado pelaCarbono 60 – Economia Criativa, que
pretende fortalecer a cidade de Rio Grande Serra com a expressão artística do grafite. O município já possui um
importante espaço público de convivência na região central: a pista de skate Sandro Dias Mineirinho, revitalizada
em 2014 através do projeto Skatescola, com curadoria dos expoentes da arte Chivitz e Minhau.

Como legado, além da revitalização, o projeto despertou o interesse de jovens pelo grafite, bem como dos
munícipes, que após a finalização da pintura passaram a enxergar o local, outrora abandonada, como espaço de
convivência para amigos e familiares (isso é placemaking!).

O ABC do Grafite irá desenvolver um circuito de arte urbana de grafite em 6 pontos da cidade, criados por 8
grafiteiros locais, coordenados pelo curador e também grafiteiro SUBTU, um dos responsáveis pelo Revivarte,
projeto que grafite para conjuntos habitacionais de São Paulo e que acabou de retornar da Tailândia, onde teve
sua obra exposta na abertura da Galerie Adler Bangkok.

Além do circuito de arte urbana, o ABC do Grafite promoveu hoje, na escola Escola Edmundo Luiz de Nóbrega
Teixeira (mesmo local que recebeu as oficinas de luthieria do projeto “Nascendo para a Música“), umworkshop
de grafite para os alunos, coordenado pelo artista plástico e produtor Pedro Binotti.

Para saber mais fique ligado nas mídias sociais da Cult Cultura, que postaremos fotos, vídeos e novidades do
projeto: Instagram, Facebook,Youtube.

Tags: ABC do Grafite, Carbono 60, graffitti, Grafite, Subtu
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23/08/2016 CultCultura

http://cultcultura.com.br/arteeentretenimento/artesvisuais/riograndedaserrarecebemaisummuraldegrafite/ 1/2

Rio Grande da Serra Recebe Mais um Mural de Grafite
Artes Visuais | Patrimônio | Slider 22/08/16  01h Cult Cultura

Mais uma etapa do projeto ABC do Grafite foi cumprida nesta sextafeira (19/08). O grupo de 8 grafiteiros criou
um painel em um espaço de passagem público, um “escadão” situado na Rua José Maria de Figueiredo, altura do
435, ao lado do EMEI Central – Rachel Silveira Monteiro, que também recebeu um painel no segundo dia de ação
do projeto.

Foram entregues no total 4 painéis ao município de Rio Grande da Serra, restando ainda 2 para fechar o
circuito de arte. Todos os murais serão catalogados e publicados em um site, que contará com outras obras de
grafite realizadas fora o projeto ABC do Grafite, servindo como ferramenta para o turismo cultural (saiba mais
aqui sobre placemaking).

Além do mural, o projeto contou com a terceira oficina para crianças e adolescentes, retornando à Escola
Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, onde ocorreu o primeiro dia de ação, atendendo cerca de 30 oficinandos.

ABC do Grafite é um projeto idealizado pela Carbono 60 – Economia Criativa, que pretende fortalecer a identidade
da cidade de Rio Grande Serra com a expressão artística do grafite. O município já possui um importante espaço
público de convivência na região central: a pista de skate Sandro Dias Mineirinho, revitalizada em 2014 através
do projetoSkatescola, com curadoria dos expoentes da arte Chivitz e Minhau. ABC do Grafite tem curadoria
do SUBTU e produção do artista plástico Pedro Binotti.

Confira as fotos:
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http://cultcultura.com.br/arteeentretenimento/artesvisuais/projetoabcdografitenaretafinal/ 1/2

Projeto ABC do Grafite na Reta Final!
*DestaqueHome | Artes Visuais | Patrimônio 06/09/16  08h Cult Cultura

Falta apenas um mural para que o novo circuito de arte urbana do Grande ABC, realizado em Rio Grande da
Serra, seja concluído. Na quintafeira 25 de agosto, a Associação Cristo Rei, que fica no centro da cidade,
recebeu um painel em seu muro interno, feito por 4 grafiteiros da região com auxílio de 35 crianças, que
participaram de uma oficina de grafite. A associação tem um grafite em sua fachada e o novo mural interno acabou
por transformar toda a edificação do local em uma grande obra de arte.

No mesmo dia, o projeto produziu um painel extra na Associação Educacional, Esportiva e Cultural Tryade, no
município de Mauá, que também pertence ao Grande ABC. Participaram 6 grafiteiros – dois de São Paulo e 4 de
Rio Grande da Serra, que grafitaram um mural de 55 metros de comprimento, sendo uma parte inteira feita por 40
crianças com a supervisão de um dos profissionais.

O ABC do Grafite, projeto realizado pela Carbono 60 – Economia Criativa, entregará o último mural do circuito de
arte urbana na próxima semana, que será feito na Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Rio Grande da
Serra, na Avenida do Autonomistas, 564 – Vila Figueiredo. Todos os murais serão catalogados e publicados em
um site, que contará com outras obras de grafite realizadas além do projeto ABC do Grafite, servindo como
ferramenta para o turismo cultural.

O projeto pretende fortalecer a identidade da cidade de Rio Grande Serra com a expressão artística do grafite. O
município já possui um importante espaço público de convivência na região central: a pista de skate Sandro Dias
Mineirinho, revitalizada em 2014 através do projeto Skatescola, com curadoria dos expoentes da arte Chivitz e
Minhau. ABC do Grafite tem curadoria do SUBTU e produção do artista plástico Pedro Binotti.
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