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Convidamos três curadores ligados à arte urbana
para debater os rumos do grafite em São Paulo

NA MIRA
DO SPRAY

Rui Amaral
Grafiteiro e sócio
da Spray Galeria

Baixo Ribeiro
Arquiteto e sócio da
galeria Choque Cultural Binho

Grafiteiro e curador do
projeto Graffiti Fine Art

LEGISLAÇÃO
Baixo: “Acho que, de qualquer for-

ma, a lei foi feita para ajudar, não atrapa-
lhar. O grafite já tem 40 anos, estava na
hora de mexer na legislação para conse-
guirmos incentivar coisas boas.”

Binho: “O grande problema em rela-
ção à lei anterior, e que a lei atual não
mudou, é que, a partir do momento em
que o grafite é considerado crime am-
biental, independe de ter alguém te acu-
sando. Seria muito bom se repensas-
sem essa lei, para fazer com que o artis-
ta pudesse até ser considerado um con-
traventor, se tivesse causado um dano à
sociedade, mas nunca um criminoso.”

Rui: “Acho um pouco de equívoco
quando a lei fala em grafite autorizado.
Para mim, grafite é o fazer algo proibi-
do – o grafite é uma ‘guerrilha’, uma
‘luta armada’ de spray, tinta e ideias.”

TRANSGRESSÃO
Binho: “A origem do grafite foi a bus-

ca de certa fama, de expor seu nome nas
ruas. Porque vem de uma sociedade ex-
cluída. Para alguns, o grafite só deteriora-
va. Mas atingiu as artes plásticas.”

Rui: “O grafite autorizado é positivo.
Quando pintei o Buraco da Paulista, fui
preso. Passados 30 anos, a pintura
do local foi oficializada.”

Baixo: “O que acho mais interessan-
te, hoje em dia, é a discussão sobre o
que fazer com uma cidade grande como
São Paulo – fechamos tudo em condo-
mínios ou valorizamos o espaço públi-
co? Eu fico com o espaço público. En-
tão, estou sempre do lado do grafite
porque o artista está pensando nessa
comunidade e tentando fazer esse espa-
ço público ficar melhor.”

PERSPECTIVA
Rui: “Vejo que está muito forte ago-

ra, no Brasil e no mundo, o movimento
da arte de rua, o grafite autorizado, com
produção de painéis e intervenções em
espaços público e privados. É quase um
renascimento da arte.”

Binho: “Acho que ele vai ocupar es-
paço com certa facilidade, pelo número
de artistas que existem nessa cultura.
Como lidar com o grafite é um tema
pertinente. Acho que a melhor
maneira é o diálogo.”

Baixo: “Vejo uma cidade mais huma-
na, com mais gente na rua e um espaço
público mais bonito. Perde-se quatro
horas num trajeto de ônibus – então,
que seja bonito! O importante é ver o
grafite e todas as manifestações artísti-

cas públicas como algo muito contem-
porâneo que só vai crescer.”

FE
LI

P
E

R
A

U
/A

E

%H
erm

esF
ileI

nfo
:-1

6:2
01

10
50

6:Y
YQ

::

D
IV

IR
TA

-S
E

O
ES

TA
D

O
D

E
S.

P
A

U
LO

6
/5

/1
1A

12
/5

/1
1

16


