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Introdução 

A agitação e a propaganda são duas fer-

ramentas indispensáveis do trabalho de base mi-

litante. Resumidamente, a agitação consiste no 

ato político que visa por meio de um conjunto de 

ideias/imagens simples mobilizar umas base de 

estudantes e trabalhadores a fim de criar ou mo-

bilizar pela obtenção de uma pauta concreta e 

imediata (ex: um ato de rua por melhores condi-

ções de transporte). Nesse caso, a agitação deve 

colher as reivindicações da base social, desen-

volvê-las e buscar criar uma mensagem a fim de 

gerar uma mobilização política. 

A eficácia da agitação depende do nível 

de contradição material sob a qual a base de es-

tudantes ou trabalhadores está submetida. Em 

conjunturas de refluxo das lutas de massas, a 

agitação pode parecer pouco efetiva em obter 

resultados de mobilização imediatos, mas isso 

não significa que não deva ser utilizada pois as 

ideias/imagens lançadas/fixadas vão marcando o 

terreno de atuação. 

Do ponto de vista prático, o agitador tem 

que saber, principalmente, intervir propositiva-

mente, sintetizar propostas/demandas, divulgar 

os motes de luta e denunciar. O agitador tem de 

estar sempre atento ao conflito existente num 

determinado local, saber identificar que interes-

ses correspondem aos lados da luta, saber identi-

ficar se existe luta dentro de cada um dos lados e 

explorar todos esses conhecimentos. Ou seja, 

trabalhar com as contradições de classe e de fra-

ções políticas. 

O militante também tem que ser um pro-

pagandista. A propaganda é, em termos gerais, 

a formulação e a propagação de nosso programa 

por meio de palavras ou imagens, ou ambas. A 

propaganda classista e combativa parte de dois 

princípios: 1) Os problemas materiais (reivindi-

cativos) possuem causas que não são superficiais 

e necessitam de uma formulação para explicá-los 

e resolvê-los; 2) Os estudantes e trabalhadores 

sofrem tais problemas materiais, portanto nossa 

propaganda deve se dirigir a eles. 

A principal diferença entre agitação e 

propaganda está no fato de que a propaganda diz 

respeito a formulação de nosso programa/teoria e 

de sua propagação (através da organização estu-

dantil), e isto quer dizer que, seu objetivo não é 

apenas denunciar e mobilizar por uma pauta rei-

vindicativa imediata (ex.: contratação de mais 

professores) e sim, no nosso caso, entender  a 

dinâmica do capitalismo, seu desenvolvimento 

histórico e seus impactos na educação, por 

exemplo. Apesar disso, os dois meios (agitação e 

propaganda) não se contrapõem de forma mecâ-

nica, a propaganda serve para fundamentar e 

aprofundar as reivindicações e lutas imediatas, e 

podem ser combinadas a depender de uma análi-

se das potencialidades da situação concreta. 

A agitação e a propaganda supõe instru-

mentos/meios materiais. Também os meios vari-

am em função do público alvo. Por exemplo, os 

meios sonoros e visuais são mais abrangentes 

que os textuais, que pressupõe que as pessoas 

saibam ler e interpretar. A propaganda e agitação 

devem equilibrar assim: Formulação da Men-

sagem Política + Público Alvo + Instrumen-

tos. 

Aqui, neste pequeno manual, reunimos 

alguns textos, vídeos e links encontrados na in-

ternet que auxiliam a produção de um dos ins-

trumentos mais práticos de agitação e propagan-

da que reuni arte, política e desobediência: o 

STENCIL. 

Por fim, deve-se ter plena ciência de que 

a agitação e a propaganda são instrumentos que 

podem mudar as ideais, mas principalmente a 

vontade política das pessoas; mas elas só se rea-

lizam completamente quando elas se convertem 

em prática, porque não é possível saber se as 

pessoas efetivamente mudaram suas ideais se 

elas não mudam suas práticas. Logo, a agitação e 

a propaganda militante tem uma função que ne-

cessariamente só pode ser completada pela orga-

nização. Por isso, convocamos os estudantes a 

organizarem-se, lutarem e pintarem as cidades 

junto a RECC. Avante, juventude combativa!! 

Rede Estudantil Classista e Combativa | www.redeclassista.blogspot.com | rede.mecc@gmail.com 
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Tutorial de stencil 

Stencilando · 18/07/2008 · 74 

Neste tutorial vou tentar explicar como fazer um stencil. Se você ainda não sabe o que é isso, clique 

aqui. 

Você vai precisar basicamente de um desenho, uma folha da acetato ou uma radiografia limpa, um 

estilete e paciência. 

O desenho 

Bom, o desenho, que vai servir de base para o corte do acetato, pode ser feito a mão ou no computa-

dor. Eu gosto de desenhar a mão e ajeitar no computador, mas depende do caso. 

Vou usar esta imagem que fiz no computador. 

 
Legal, temos a imagem. Vamos cortá-la! Bom, ainda não dá para sair cortando deliberadamente o 

stencil. Tem uma coisa muito importante na criação da imagem que se chama ‘ponte’, que serve pra 

juntar as ‘ilhas’ ao ‘continente’… WTF? 

Uma imagem pra ajudar: 

 
A parte em preto é a que será cortada. 

Repare na imagem acima que a parte de dentro da letra “B” saiu fora. 

http://kohl.com.br/109
http://kohl.com.br/109
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Neste aqui coloquei uma “ponte” na parte debaixo do “B”. 

 
Aqui com todas as pontes necessárias para preservar as partes internas da letra “B”. 

 
Se você cortar a ‘ponte’, a ‘ilha’ afunda! 

Para criar tais ‘pontes’ você pode usar um editor de imagens ou imprimir sem as ‘pontes’ e fazê-las 

no papel mesmo. É interessante ter as ‘pontes’ feitas antes de começar a cortar, assim você corre 

menos risco de cortar o que não deveria. Ao meu ver, as pontes é o que mais caracteriza o stencil. 

Compare as duas imagens abaixo: 
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No círculo 1, um exemplo de como se pode fazer uma ponte. No círculo 2, um exemplo de que nem 

toda ilha vale a pena deixar. 

As pontes não precisam necessariamente serem retângulos feios e bobos, no caso acima tentei deixar 

o mínimo aparentando cortes, diferente do caso da letra “B”, que foi usado um retângulo para juntar 

as ilhas. 

Está é a imagem já pronta com as devidas pontes. 

 

Cortando a lâmina 

A parte difícil já passou, agora vem a parte trabalhosa. 

Pra cortar a lâmina, você precisa colocar a imagem por de trás da folha da acetato, se for radiografia, 

terá que limpa-la, e pra limpar eu uso água sanitária, deixo um tempinho de molho e depois esfrego 

com uma escova, sai que é uma beleza. 

Coloque por de trás da lâmina e fixe com durex, fica assim: 
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É preciso fixar pra poder manusear sem deslocar a imagem do estêncil, assim, evitando uma terrível 

tragédia. 

Fixado o desenho na lâmina, é hora de usar o estilete, corte sobre uma mesa de vidro, assim o estilete 

se move melhor e dá mais liberdade para fazer as voltas e tudo mais. 

Comece cortando os pontos menores e deixe por último as áreas maiores, fica mais difícil cortar as 

áreas menores com as áreas maiores já cortadas, faça um teste. 

Feito isso, o seu stencil já está pronto para estilizar o carro do seu pai, ele vai adorar! 

Ou estampe camisetas e fique milionário! 

 

 

Um vídeo do corte do stencil da vaquinha: http://www.youtube.com/watch?v=iESdWGmuV38 

Nesse tutorial não cobri todos os detalhes de como fazer um stencil, mas acho que não precisa, com a 

pratica, amor e dedicação você pega o jeito! 

http://www.youtube.com/watch?v=iESdWGmuV38
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Abraços. 

 

Fonte: http://kohl.com.br/112/  

 

Outros tutoriais complementares, se for necessário: 

Dicas e Truques para Criar Stencils 

Fonte: http://abduzeedo.com.br/dicas-e-truques-para-criar-stencils 

Dicas e Truques para Criar Stencils #2 

Fonte: http://abduzeedo.com.br/dicas-e-truques-para-criar-stencils-2 

STENCIL: Introdução 

Fonte: http://pt.slideshare.net/vsteiin/stencil-22023098 

 

Estampando camisetas com stencil 

Stencilando · 30/01/2010 · 50 

Chegou o dia da revelação, o grande momento, a oportunidade que você esperou sua vida inteira, é 

hoje, o grande dia, dia de você APRENDER A ESTAMPAR CAMISETAS COM STEN-

CILLLLLLLL… 

Ta certo… Não eh grandes coisa… Mas ainda assim é legal. 

Materiais: 

- Camiseta 

- Mesa pra pintar a camiseta (chamarei de Meseta ^^) 

- Tinta de tecido 

- Carimbo 

- Stencil 

- Pano 

- Tampa do pote 

- Fita Crepe 

 

http://kohl.com.br/112/
http://abduzeedo.com.br/dicas-e-truques-para-criar-stencils
http://abduzeedo.com.br/dicas-e-truques-para-criar-stencils-2
http://pt.slideshare.net/vsteiin/stencil-22023098
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A Camiseta 

Qualquer uma. 

A Mesa de Pintar A Camiseta 

Para pintar a camiseta com menos possibilidades de borrar, que é uma coisa comum ao tentar estam-

par uma camiseta com stencil, é necessário uma tábua, um pedaço de compensado cortado do tama-

nho da camiseta. 

Para as camisetas masculinas eu uso um compensado cortado nas medidas 48×68 cm, e para as baby 

looks uso uma tábua de 39 por 47 centímetros. 

Só isso já é uma grande ajuda, assim ao pintar a camiseta a tinta não atravessa a malha borrando o 

outro lado. 

Mas pra ajudar a camiseta a não ficar grudando no carimbo enquanto é pintada, eu uso cola perma-

nente de um lado. Isso ajuda bastante a evitar borrões. 

 

 

A Tinta de Tecido 

Bom, tem várias marcas de tinta de tecido em lojas de  aviamento, aquela loja que sua avó compra 

aquelas linhas bacanas e coloridas pra fazer bordados. 

Essas tintas vem em potinhos pequenos na faixa de 2 reais cada, e fazem em média 3 camisetas do 

kubrick, e a qualidade delas é mediana. 

Mas se tiver oportunidade, compre tinta de serigrafia, que a qualidade é chuchu-beleza e rende pacas. 

As que eu uso são da marca Gênesis e BM. 
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O Carimbo 

Aqui está o coringa do jogo, a invenção do século, motivo por que passei noites em claro desenvol-

vendo fórmulas em quadros negros, invenção essa que supera a roda e a maionese. 

Bom, esse carimbo você vai ter que fazer, não é nada complicado, é apenas um carimbo de madeira 

com uma esponja colada no lugar das “letrinhas”. 

Eu pego os carimbos numa lojinha que guarda pra mim os que são rejeitados. 

Se conseguir um carimbo com a base grande, você só cola a esponja na base, quando eu pego um 

pequeno, eu corto um pedaço de madeira, faço um furo nele e encaixo o cabo do carimbo. 

Eu colo a esponja com super bonder cola dedos ou cola de cano. 

E isto senhor, isto é que faz a camiseta estampada com stencil ficar com cara de profissional. 

Veja que maravilha: 

 

 

O Stencil 

Ai siga este tutorial. 

Mas para pintar camiseta com ele , é interessante passar cola permanente no stencil também. 

Passe do lado oposto(dã) e deixe secar por uns 15 minutos antes de usar-lo. 

Ai para guardar que é meio chato, porque ele cola em tudo! 

Eu uso um envelope pardo e uma pasta L cortada na base, virando pasta I (huhuhu). 

O significado da pasta L cortada é que no plástico é mais fácil de tirar o stencil com cola. 

E o envelope é para guardar a pasta I com o stencil. 

http://stencilando.kohl.com.br/tutorial-de-stencil/


10 
 

 

O Pano 

É só para limpar as mãos, por que um pingo no dedo em mãos descuidadas pode acabar com a ale-

gria de qualquer um. Experiência própria, não tem nada mais chato que achar uma digital de tinta na 

camiseta tão cuidadosamente pintada. 

A Tampa do Pote 

Uma tampa daqueles potes de guardar queijo é o que eu uso pra colocar a tinta, serve como paleta. 

Você coloca a tinta nela, molha o carimbo e espalha por toda a esponja. É crucial uma paleta pra 

manusear a tinta. 

 

A Fita Crepe 

A utilidade disso vai ser explicada mais adiante. 

Estampando A Camiseta com Stencil 

Então, com os materiais acima listados e com toda paciência que conseguiu reunir durante o dia, vo-

cê está pronta(o) pra estampar sua camiseta com stencil. 
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Vista a mesa com a camiseta escolhida, então passe a mão sobre a malha que está sobre a cola até 

que não sobrarem ondas no tecido. Se você não usar cola na mesa, é só deixar a malha bem esticada 

na meseta que resolve um pouco. 

Camiseta apostos, é hora de posicionar o stencil nela. 

Bom, coloque o stencil onde achar melhor, mas que quiser seguir o padrão, deixe mais ou menos uns 

2 a 3 dedos de distância entre a gola e o corte mais alto do desenho, mas isso depende também do 

tamanho da estampa. 

Com o stencil já posicionado, agora você usará a fita crepe ao redor dele, assim evita borrões desne-

cessários. Agora só falta pintar. Legal neh! 

Pegue o carimbo e a paleta com a tinta, espalhe bem a tinta no carimbo, pressionando ele com cuida-

do e não atulhando ele de tinta. 

Agora vá com calma, pressione bem de leve o carimbo em cima do stencil e vá observando a quanti-

dade de tinta que fica na malha, e vá aumentando a força na mão conforme achar melhor. Bom, prá-

tica não da de explicar, se vira! 

Para estampas com mais de uma cor, pinte as cores claras antes das escuras esperando secar bem 

para não borrar. 

Tire com calma o stencil, tirando antes as fitas. 

Pra tirar a camiseta da mesa, use um cabide. Se tiver cola na meseta, é só afastar a malha com uma 

mão segurando com a outra o cabide. 

Após pintar, limpe os materiais, principalmente o carimbo que se deixar ele com tinta, com o tempo 

seca e terá que trocar a esponja. 

Agora espere secar e seja feliz! 

Fiz um vídeo pra ajudar: http://www.youtube.com/watch?v=uk9b5Z8u-k4 e 

http://www.youtube.com/watch?v=Z8DNSaB-EJU 

Simples, não? Tudo na vida é simples, basta não achar complicado.  

Quem quiser pode mandar fotos de suas camisetas estampadas com stencil que eu coloco no blog. 

Estamos as ordens. 

Grande Abraço. 

Fonte: http://kohl.com.br/453/ 

 

Cola permanente, camisetas e chapa 

Stencilando · 28/10/2011 · 10 

Olá,Depois que conheci o seu blog, me interessei demais por fazer Stencil em camisetas 

Agora já estou super animado, consegui várias artes que me interessam para colocar na ca-

http://www.youtube.com/watch?v=uk9b5Z8u-k4
http://www.youtube.com/watch?v=Z8DNSaB-EJU
http://kohl.com.br/453/
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miseta 

Mas preciso de umas dicas que fiquei com dúvida: 

1-) A Cola permanente que você passa no stencil é para fixa-lo à camiseta? Ela sai depois 

com facilidade? Precisa mesmo dessa cola, ou pode ser feito sem ela? 

2-) Qual o material do stencil que você usa no vídeo tutorial para a camiseta? não consigo 

identificar (Seria Vinil ou acetato mesmo?) 

3-) Qual o preço mínimo de uma camiseta… assim, sem contar lucro, somente a soma de to-

dos os materiais +ou- (só para eu ter uma base) 

Obrigado desde já. 

Caetano 

1- Então, eu uso a cola permanente pra suprimir as manchas de tinta que “vazam” por baixo do sten-

cil. Mas tu podes pintar uma camiseta sem usar cola permanente na chapa de stencil, só fica sujeito a 

mais frisos de tinta indesejados. Mas nada grave tb, eu que sou perfeccionista com as camisetas 

mesmo xD E a cola permanente não sai do stencil com facilidade, só com solvente, por isso eu uso as 

pastas L pra guardar o stencil com cola permanente. 

2- Pra criar as radiografias eu uso chapa de raio-x que passo nos hospitais e clinicas pedindo. Acho 

muito melhor que os acetados e vinis comprados nas lojas, são mais resistentes, finos e fáceis de cor-

tar. Mas o que é normalmente usando é um vinil branco comprado em lojas de desenho. 

3- Na época que eu tava vendendo camisetas eu passava numa fabrica aqui pra comprar as malhas 

em quantidade, ai pagava menos, gastava cerda de 7Reais numa boa malha branca. Mas ultimamente 

parei com as camisetas e to repensando essa logística. 

Abraços 

Fonte: http://kohl.com.br/568/ 

 

 

Fontes 

Para produzir seu próprio Stencil, você pode utilizar desenhos já prontos ou elabora-los. Porém as 

fontes (letras) já prontas ajudam muito, pois já vem com as pontes e em formatos padrões. As vezes, 

stencils muito legais são feitos apenas com uma boa frase de efeito e uma simples disposição das 

letras, organizadas no próprio programa de edição de texto, variando tamanhos e alinhamento e etc. 

Colocando uma ilustração já própria de stencil é fica ótimo! 

Veja alguns exemplos: 

http://kohl.com.br/568/
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Pois bem, estes são alguns links que você pode baixar fontes gratuitas para instalar no computador. 

http://www.dafont.com/pt/search.php?q=stencil&page=1 

http://www.netfontes.com.br/en/fontes.php/categ_0.13.htm 

http://www.urbanfonts.com/fonts/stencil-fonts.htm 

http://pt.fontriver.com/fancy/stencil_and_army/ 

http://www.fontspace.com/category/stencil 

Para instalar as fontes é muito simples. Você precisa apenas abrir a pasta de seu computador chama-

da “Fontes” e arrastar para dentro dela o arquivo da fonte que você baixou. Procure a pasta “Fontes” 

na pesquisa de arquivos e pastas no menu iniciar, mas pode acha-la também no “Painel de Controle” 

– se estiver trabalhando com windows. 

É isso. Faça arte pelas ruas! A cidade é nossa! 

 

TOMAR AS CIDADES E FAZÊ-

LAS COMO QUEREMOS! 

http://www.dafont.com/pt/search.php?q=stencil&page=1
http://www.netfontes.com.br/en/fontes.php/categ_0.13.htm
http://www.urbanfonts.com/fonts/stencil-fonts.htm
http://pt.fontriver.com/fancy/stencil_and_army/
http://www.fontspace.com/category/stencil
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