
ALEXANDRE ALMEIDA (ALEXANDRE AFA) 
 
 
2004 a 2005 Projeto hip-hop comunitário - Instrutor de graffiti no Projeto 
realizado pela CUFA em parceria com o SENASP, projeto voltado para o 
uso da cultura hip-hop como meio de interação com a Guarda Municipal 
para comunidades do Rio de Janeiro. 
 
2004 a 2010 Central Única das Favelas (CUFA) - Coordenador de graffiti e 
Educador Social em projetos voltados para oficinas e eventos culturais da 
instituição com a finalidade de entreter e socializar os jovens. 
 
2005 a 2006 - DEGASE - IPS (Instituto Padre Severino) - Instrutor e 
coordenador do projeto de graffiti para menores infratores. Projeto 
voltado em levar cultura e arte para menores que estão internados na 
Instituição.  
 
2006 - Rede Globo - Criador de roteiro e “storyboard” para vinheta de 
intervalos (plim-plim) da emissora. 
 
2006 - Exposição Internacional de Filatelia (Brasil x Portugal) -Palestrante 
e instrutor de graffiti no ano em que a exposição foi em homenagem ao 
graffiti onde foram lançados vários selos com imagens dessa arte das ruas. 
 
2007 - Red Bull Air Race - Grafiteiro convidado para decoração no evento, 
um circuito mundial de corrida de aviões. Rio de Janeiro, Praia de 
Botafogo. 
 
2007 - ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) - Palestrante e 
decorador. Palestra sobre a linguagem do graffiti e decoração com a arte 
do graffiti no “Hall ESPM”. 
 
2008 - Arte no Trem (super via)- artista plástico (grafiteiro) 
Projeto de decoração com graffiti nos vagões de trem da Supervia. 
 
2009 - Reis da Rua - artista plástico (grafiteiro) pintura de graffiti ao vivo 
durante o desafio internacional de basquete de rua (Reis da Rua) que 
aconteceu em São Paulo.   
 



2009 a 2010 - Projeto Rebelião Cultural - Coordenador de oficina de 
graffiti e educador social. Esse Projeto Foi voltado para detentos do 
complexo penitenciário de Bangu.  
 
2011 - Programa Aglomerados - Executor da Pintura em graffiti na 
cenografia do programa de televisão voltado para cultura urbana da 
emissora TV BRASIL. 
 


