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LISTA DE EXERCÍCIO  

 

 

 
 

PINTANDO O MURO 

 Michelângelo, Picasso, Di Cavalcanti, Zé Carratu, Rui Amaral e Oséias Duarte. 

O que esses nomes têm em comum? São todos artistas. No entanto, a arte dos 

três últimos se manifesta de uns quadros. Eles trabalham om o grafite, fazendo 

de muros de concreto seus cavaletes e denunciando as mazelas sociais e os 

preconceitos sofridos pelos excluídos. A arte do grafite é hoje uma das mais 

fortes expressões culturais das grandes cidades. No Brasil, a cidade de São 

Paulo concentra um verdadeiro berçário do grande público diante do grafite, 

que o liga diretamente à pichação – este sim, um ato criminoso. 

        Com o surgimento do Hip-Hop no final da década de 1960, o grafite 

apareceu como forma de expressão das classes marginalizadas. O grafite já foi 

classificado como pichação, já que as duas coisas tinham essencialmente a 

mesma ideia: enfeitar (ou “enfeitar”) muros se utilizando de tintas de spray. A 

diferença entre pichação e grafite está tanto nos fins quanto nos meios: os 

pichadores fazem agressão ao patrimônio, sem a autorização dos proprietários 

das áreas utilizadas e não há em seus trabalhos uma manifestação de técnicas 

reconhecíveis de pintura. [...] 

VOCABULARIO: 

MAZELAS: Desvio moral; mancha na reputação; estigma 

 

Disponível em: http://www.revelacaoonline.uniube.br/2005/316/Arte.html 

Interpretação do texto: 

http://www.revelacaoonline.uniube.br/2005/316/Arte.html


1 – Que tipo de mazelas sociais e preconceitos são normalmente, na sua 

opinião, denunciados pelos grafiteiros?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2 – Segundo o texto, qual a diferença entre grafite e pichação? Você concorda?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3 – Quando o texto compara os grafiteiros a artistas consagrados como 

Michelângelo, Picasso e Di Cavalcanti, ele valorizou ou desvalorizou o trabalho 

de quem faz grafite?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

4 – Observe a imagem de muros grafitados neste módulo. Que diferenças você 

observa entre eles e um muro pichado? De qual você gosta mais?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5– Veja o que pensam outras pessoas sobre grafite e pichação. 

      O pichador carioca Tool disse e uma entrevista à revista Isto é: 

        A intenção do pichador é que sua marca fique eternamente. Por isso 

colocamos o ano da pichação. O que faço é arte, não é sujeira. Só amador 

picha muro branco, porque o dono já vai pintar de novo. O profissional picha 

em muro velho, pedra, pastilhas, mármore e lugares de difícil acesso, como 

marquises de prédios. De que adianta pichar o muro dos fundos de alguma 

casa? Ninguém vai ver! 

                                                               Revista Isto é, 1° abr. 1998. 

 

Conforme a entrevista acima, qual é a diferença entre grafite e pichação, de 

acordo com Tool? (1,0) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6-O que é a arte urbana e o que ela quer transmitir para as pessoas que a vê? 

(1,0) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



7- Quais são os 4 elementos que congonhem o Hip Hop a cultura desse 
movimento? 

    
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

     
    8- O grafite vem causando polêmica na sociedade, mas existe uma diferença 

entre o grafite e a pichação. Baseado nesta afirmação assinale a alternativa 
correta.  

    a) Pichação é sempre uma arte de rua, sem nenhum valor. 
    b) O grafite e a pichação são a mesma coisa, por isso ambos são proibidos nas 

cidades. 
    c) O grafite é respeitado por se tratar de uma arte, mas deve ter autorização 

para não ser considerado como vandalismo. 
    d) A pichação é um movimento independente das artes plásticas e seu objetivo 

é chamar a atenção da sociedade e não destruir as paredes. 
 

 


