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JUSTIFICATIVA 
 
 
O presente projeto de lei visa instituir, no âmbito do Município de São Paulo, um programa de 
natureza cultural e social intitulado ESPAÇO DO GRAFITEIRO, a ser desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Cultura, voltado para o enriquecimento artístico da cidade com a 
produção e a exposição de obras feitas por artistas atuantes na cidade, inclusive grafiteiros, para a 
promoção da arte paulistana e seus artistas, para a expressão adequada das artes fora dos circuitos 
tradicionais, para auxiliar e estimular jovens artistas, entre outros tantos objetivos positivos para o 
Município. 
 
Um propósito que se acrescenta aos demais, mas não menos significativo, será o de estimular 
inúmeros jovens que hoje gastam seu excesso de energia juvenil em pichações feias no sentido de 
usarem essa capacidade expressiva em atividades artísticas não convencionais, como é o caso da 
arte grafiteira. 
 
Ao longo dos anos, temos visto inúmeras medidas punitivas serem tomadas contra os 
"pichadores", todas sem sucesso. Acreditamos, então, que devemos tomar o caminho inverso ao 
da coerção, o do convencimento racional e do estímulo, fazendo-os crer que o melhor para a 
cidade é também o melhor para eles: jogar para fora, em grandes telas ou painéis, toda essa 
criatividade juvenil reprimida pela falta de meios e de locais adequados à sua expressão. 
 
Diante de novas oportunidades, não poderão os "pichadores" continuar nessa insana prática de 
sujar a cidade. Que sejam críticos da sociedade, mas com arte, ainda que por meio de uma arte 
agressiva ou irônica como deve ser toda arte de vanguarda! Cabe ao Poder Público despertar a 
ambição profissional dos grafiteiros e levá-los a mostrar seus talentos, sem que isso implique em 
prejuízo ao patrimônio alheio, público ou privado. 
 
Em face do exposto, cremos justificada a esperança que temos no apoio de nossos colegas para a 
aprovação deste projeto de lei.  


