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Justificativa  
PL 0840/2013  
  
Há tempos os grafiteiros, verdadeiros “artivistas culturais”, lutam para que sua arte 
seja reconhecida.  
Para muitos o grafite é visto como arte democrática e humanizadora, pois os 
desenhos ficam expostos a todos, mudando a paisagem da cidade. Surgida nas 
ruas de São Paulo na década de 1970, essa forma de intervenção artística ganhou 
adeptos ao longo dos anos e tornou-se um movimento artístico de grande influência 
na capital paulista, chamando a atenção de todo o país.  
Embora a cidade tenha, em seu calendário oficial, o dia 27 de março como o “dia do 
grafite” e seu território seja marcado por muitas intervenções artísticas dessa 
natureza, tanto em áreas centrais quanto nas periféricas - muitas vezes subsidiadas 
por recursos públicos - estamos longe de ter este assunto resolvido, ao menos no 
que diz respeito à relação entre artistas e poder público: muitas vezes a obra de 
arte é apagada sem nenhuma justificativa, deixando atônitos os grafiteiros, os 
cidadãos que admiram o trabalho e até mesmo seus patrocinadores, O resultado é 
o desperdício de material e de talento, além de uma grande frustração.  
É papel do Estado garantir o acesso à cultura, como direito de cidadania. Para 
tanto, é necessário ter recursos orçamentários, estrutura e sensibilidade para 
captar as demandas existentes na sociedade e viabilizar ações correspondentes. Por 
isso, propomos que a arte do grafite seja reconhecida e que o executivo busque 
medidas que fortaleçam essa manifestação artística, seja por premiações, 
atividades de formação ou mesmo de financiamento.  
Este projeto de lei visa solucionar alguns dos problemas que marcam a rotina de 
quem faz arte na cidade, que muitas vezes gasta longos períodos em busca de uma 
autorização para, logo depois de realizada sua intervenção, vê-la apagada sem 
maiores explicações. Com essa medida, que dá parâmetros para a realização de 
intervenções artísticas por meio do grafite, queremos contribuir para que nosso 
cotidiano fique mais alegre, colorido e humano.  
 


