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Arte nas ruas 

 

Alguns artistas trabalham em lugares como ateliê e estúdios, outros 

preferem utilizar os diferentes espaços públicos. 

Em 1970 o artista americano Keith Haring iniciou em Nova York, o que 

conhecemos como grafite. (Figura 1) 

O grafite pode ser facilmente encontrado, são palavras ou desenhos 

pintados em lugares públicos, geralmente sem autorização. O objetivo dessa 

pintura pode variar, sendo uma propaganda ou um protesto politico. Costumam 

utilizar materiais como tinta Spray, pinceis, tinta, carvão e até mesmo giz.   

No Brasil temos os gêmeos Otávio e Gustavo Pandolfo nascidos em São 

Paulo que ficaram conhecidos pelo mundo todo como –“Os Gêmeos”.(Figura 2) 

 Geralmente, o grafite gera discussões, pois há quem acha inadequado 

realizar a arte sem previa autorização, e há quem aprecie a arte levada as 

pessoas que habitam a cidade.  

Vamos observar as imagens abaixo: 

 

 

 



 

 

Figura 1- Sem titulo, 1982 - artista Keith Haring. 

 

 

 

Figura 2 - Grafite feito pelos Gêmeos, na rua Barão de Jaguará, no bairro 

Cambuci, em São Paulo. 2005. 

 

 

 

 



 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES! 

 

Responda: (Somente para REFLETIR) – NÃO precisar enviar para a escola. 

- Você conhece algum artista que trabalha nas ruas? 

- Você já viu um grafite pessoalmente? 

 

 

Atividade: 

Em um papel, desenhe um lugar do seu bairro. O lugar pode ser uma 

praça, um muro, a rua da sua casa ou o condomínio - se você morar em prédio. 

Nesse lugar, você deverá criar um grafite especial. Pense nas possibilidades, 

utilize sua imaginação! Se quiser buscar ideias na internet, também pode! 

 Faça o desenho utilizando o lápis grafite (lápis de escrever), pois se errar 

consegue apagar. Não podemos desperdiçar nossos materiais. Depois de 

terminado o desenho, pinte como quiser.  

 Não se preocupe, caso não tenha acesso à internet. Essa atividade será 

impressa. 

 

O que fazer quando terminar a atividade? 

 

 Todos os alunos deverão guardar a atividade em casa, pois usaremos na 

escola quando estivermos juntos! 

 Guardem as atividades de artes juntas, e organizadas por data.   

 Quem tiver acesso à internet, deverá enviar uma fotografia do desenho 

para o e-mail: flaminio.lab@gmail.com  

Observe direitinho o endereço do e-mail e escreva corretamente, pois se 

estiver errado o professor não receberá a atividade.  

 

Atenção: 

Importante:  

Para realizar a atividade você pode utilizar o material estiver disponível 

em casa.  

Todos os alunos deverão guardar essa atividade, pois utilizaremos os 

desenhos na escola quando retornarmos.  

mailto:flaminio.lab@gmail.com


Antes de enviar, certifique-se que a foto está bem nítida. Tente enquadrar bem 

o seu desenho! 

No assunto do e-mail deverá conter: 

Arte nas ruas - Nome do aluno e a turma. 

_______________________________________________________________ 

Referência: 

Atividade adaptada do livro Projeto Presente Arte- MANUAL DO PROFESSOR. 

Iavelberg, Rosa.  Projeto Presente Arte: 4º e 5º anos: ensino fundamental: anos 

iniciais, volume único. Moderna. São Paulo, 2014.  


