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Cores que dão vida!
Sob orientação do renomado grafiteiro Gustavo Nénão, alunos da 
FourC usaram tinta spray para deixar entorno da escola mais ‘vivo’

TISA MORAES

A avenida Affonso José 
Aiello ganhou um novo 
colorido na manhã de 

ontem. Sob orientação do 
renomado grafi teiro Gustavo 
Bordin, o Nénão, alunos da 
escola bilíngue FourC elabo-
raram desenhos com o uso de 
tinta spray, que deram vida ao 
muro da unidade.

O trabalho, realizado por 
sugestão dos próprios estu-
dantes, serviu para deixar 
registradas as impressões 
dos alunos do terceiro ano 
do Ensino Médio, que estão 
prestes a se formar e deixar 
a escola. Uma delas é Luana 
Franciscato Bortoletto, 17 
anos, que grafi tou o rosto de 
uma mulher com a ajuda de 
um molde vazado.

Ela conta que quase 
todos os alunos nunca ha-
viam tido contato com tinta 
spray anteriormente e que, 
em razão disto, receberam 
orientações de Nénão ainda 
na sexta-feira, para que pu-
dessem se familiarizar com 
o produto. “Ele mostrou 
técnicas sobre como segu-
rar o spray, como trabalhar 
com menos ou mais pres-
são. Fizemos alguns testes 
e, então, fomos à prática”, 
comenta.

Também estudante do 
terceiro ano, Mariana Mo-
reira Machado, 17 anos, 

conta que todo o projeto 
que marca o fi m da perma-
nência de sua turma na es-
cola foi amplamente discu-
tido, desde o início do ano, 
durante as aulas de artes. 
“Aos poucos, fomos fazen-
do os desenhos até chegar-
mos aos moldes. Foi uma 
experiência gratifi cante, 
porque a gente percebe que 
a arte pode ter diversas ex-
pressões”, observa.

Considerada arte de rua, 
o grafi te, além de trazer be-
leza e alegria, tem a função 
de surpreender e provocar 
refl exões ao modifi car o 
padrão do cenário urbano. 
Embora controverso por 
ser uma expressão de trans-
gressão que ocorre, em boa 
parte das vezes, sem autori-
zação dos proprietários dos 
imóveis,  hoje o movimento 
conta com grandes expoen-
tes no Brasil, como OsGe-
meos e o próprio Nénão.
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da FourC também contou 
com a ajuda de estudantes 
do primeiro ano, incluindo 
Júlia Segalla, 16 anos, que já 
conhecia o trabalho realiza-
do pelo grafi teiro. “Eu amo 
grafi te, mas nunca havia tido 
contato tão de perto com esta 
arte. E isso acontecer com a 
ajuda de um profi ssional que 
já fez coisas tão legais foi ain-

da mais incrível”, comenta.
Morador de Campinas, 

Gustavo Nénão trabalha pro-
fi ssionalmente com grafi te há 
12 anos e, em sua trajetória, 
participou de diversas ex-
posições importantes, como 
a que integrou a campanha 
contra obesidade infantil pro-
movida pela primeira-dama 
dos Estados Unidos, Michelle 
Obama. Com 
frequência, 
ele também 
realiza tra-
balhos para 
empresas e 
em eventos, 
ações sociais 
em escolas 
públicas e en-
tidades assis-
tenciais, além 
de workshops 
e ofi cinas 
como a que 
conduziu na 
FourC.

“Já reali-
zei trabalhos 
em diversos países da Amé-
rica Latina e Europa. Foi in-
teressante poder transmitir 
para os alunos um pouco de 
toda esta minha experiência, 
mostrar que o grafi te, que co-
meçou como arte de rua, ga-
nhou status. Mas que, mesmo 
diante deste reconhecimento, 
que também é fi nanceiro, não 
podemos perder de vista as 
suas origens”, completa.  [

[
 Grafi te tem 
a função de 

provocar refl exões 
ao modifi car 
o padrão do 

cenário urbano

ARTE DE RUA

O grafiteiro Gustavo Nénão já 
realizou trabalhos em vários 

países da América Latina e Europa

Alunos registraram sua arte 
nos muros da escola, na 
avenida Affonso José Aiello 
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