
Em movimento. Veja um vídeo com
imagens do grafite pela cidade e

mais opinões dos curadores
www.estadao.com.br/e/grafite

O grafite de São Paulo está mudan-
do. Como sempre. Isso porque poucas
manifestações artísticas são tão dinâmi-
cas quanto esta, surgida há quase 40
anos nos Estados Unidos. E, se conside-
rarmos que suas raízes são, por vezes,
relacionadas às primeiras inscrições em
cavernas... Bem, aí sim, pode-se dizer
que o grafite mudou mesmo.

Por isso, o Divirta-se sempre man-
tém você atualizado sobre o assunto.
Nas próximas páginas, você vai conhe-
cer sete novos nomes do grafite (entre
eles, uma dupla) que contribuem para
essa renovação. E saber de grafiteiros
experientes e curadores ligados a esse
universo o que eles pensam sobre o mo-
mento atual (e sobre o futuro) da arte
de rua na cidade.

Ah, e as leis envolvendo a modalida-
de também mudaram. Mesmo que pou-
co. Recentemente, o grafite, que tem
em sua origem a ilegalidade, a transgres-
são, passou a ser considerado lícito des-
de que autorizado – o que, na prática, já
acontecia. Mas isso não deixa de ser um
sinal de que novas mudanças podem

acontecer no
futuro para
um diálogo
maior da cidade
com essa arte.

Durante a apu-
ração desta reporta-
gem, descobrimos
que novos muros
(bem especiais) já es-
tão previstos. É o que você vai ver na
pág. 17, em entrevista exclusiva com o
secretário estadual de cultura, Andrea
Matarazzo. Esta é a segunda matéria de
capa do Divirta-se dedicada ao assun-
to. Isso porque achamos que mudar
sempre pode ser bom. Mesmo que seja
de ponto de vista. Marina Vaz
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A arte de rua agora é
reconhecida pela lei.
Conheça os novos nomes
do grafite que devem
tornar o movimento
ainda mais visível
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