
A arte dos excluídos 

Apesar de ter ganhado o status de arte contemporânea, o grafite é considerado 

vandalismo por grande parte da sociedade. A prática de se expressar “ilegalmente” em 

espaços urbanos é uma ameaça a um governo que deseja calar os pobres 
 

A comunicação, além de característica natural dos seres humanos, é também 

essencial à estrutura de qualquer sociedade. Se comunicar é transmitir para 

outras pessoas suas necessidades, ideias, sonhos e desejos. Nos países 

considerados democráticos, foi criado um direito chamado liberdade de 

expressão, que garante que qualquer pessoa possa se manifestar livremente 

em defesa de suas opiniões, ideias e pensamentos. Mas até que ponto existe 

essa liberdade de expressão? 

Na década de 70, alguns estudantes americanos usaram uma ousada forma de 

expressão, decidiram marcar as paredes da cidade de Nova York com 

símbolos pessoais. Com isso, popularizaram o grafite, que com o passar do 

tempo evoluiu através de técnicas e desenhos. No século XXl, essa prática 

tornou-se uma das principais manifestações artísticas da era contemporânea. 

No Brasil é praticada principalmente por moradores das periferias, que 

desejam, através da arte, manifestar sua indignação com os problemas do 

país. 

Constantemente associado à pichação, o grafite tem seu caráter artístico 

questionado, o que leva a uma profunda e longa discussão sobre o que é arte. 

A evidente “perseguição” aos grafiteiros se dá pelo teor ideológico de seus 

trabalhos. Apesar de ter uma estética que remete a arte, o grafite segue uma 

linha de pensamento anarquista. Sendo assim, uma ameaça às práticas 

fascistas do governo. Por estar em um sistema econômico que promove a 

desigualdade social, o Brasil marginaliza qualquer forma de expressão popular. 

 

A grande mídia manipula a opinião das pessoas em prol do capitalismo, Por 

esse motivo, distorce o verdadeiro significado dos movimentos populares, tais 

como o Rap e o próprio grafite. Essa manipulação resulta na ignorância de 

grande parte da sociedade, que acaba reproduzindo um discurso conservador, 

beneficiando apenas aos interesses dos ricos. 



 
 

O grafite é uma prática que deve ser perpetuada, porque além de ser uma 

forma de resistir ao autoritarismo, é atualmente uma das poucas “vozes ativas” 

que ainda conseguem clamar por justiça. 

 

 


