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O Grafite tem ocupado cada vez mais o espaço na mídia, tanto escrita quanto visual, em um 
marco claro de reconhecimento dessa manifestação cultural. Muitos são os programas televisivos, 
os documentários, vídeos e revistas especializadas que discorrem sobre a arte do grafite. 
Quem nunca se deparou com os traços inquietadores de um grafite? 
Esta arte efêmera e lúdica que se apropria do espaço urbano, traz novas cores, traços, mensagens 
e sensibilidades para a nossa cidade, contrapondo-se aos signos do consumo. 
O universo do Grafite tem suas primeiras marcas em 1.968, durante a luta dos estudantes na 
França, e foi tomando, na década de 70, as ruas de Nova York e os muros e túneis de nossa 
cidade. 
Artistas que nunca haviam sido observados ou valorizados conseguiram através dos muros da 
cidade ganhar visibilidade e reconhecimento. Muitos deles já puderam expor seus trabalhos de 
forma organizada, como a recente exposição no MASP, entre outras iniciativas que envolvem 
ONG' s e Cooperativas. 
Fruto das discussões realizadas recentemente com agentes da cultura Hip-Hop, através do Projeto 
Hip-Hop e Cidadania, o presente Projeto de Lei visa instituir o dia 27 de março como o Dia 
Municipal do Grafite, que também é comemorado, de maneira informal, como Dia Nacional do 
Grafite. 
O dia 27 de março é o dia do aniversário de morte de Alex Vallauri, um etíope com passagem por 
Nova York e um dos primeiros artistas plásticos que utilizaram os muros da cidade de São Paulo 
como suporte para sua arte. 
O objetivo deste projeto é de valorizar, estimular e resgatar a memória destes artistas urbanos que 
através de uma arte efêmera traz um novo contorno e cores para a nossa cidade. Um Dia que 
deverá também aglutinar discussões e vivências nos valores da cidadania e de seus 
compromissos. 
Quando Baudrillard afirma que o espaço urbano é o espaço próprio da indiferença, podemos 
acrescentar a essa afirmação que ao mesmo tempo também é o espaço da diferença, da disputa e 
das oposições. Neste sentido, o grafite é a expressão das tensões, marginalizações e exclusões 
ocorridas em nossa cidade. É uma arte que busca não a eternidade, mas sim, o diálogo, a 
potencialidade de se agenciar com um público que não se sabe qual. É uma arte não elitista, pois 
não escolhe público. É uma arte que traz cores e uma plasticidade diferenciada para São Paulo. 
Diante do exposto, pedimos aos Nobres Pares a apreciação e conseqüente aprovação do presente 
Projeto de Lei. 
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