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Resumo 

A urbanização intensa, característica do mundo moderno, acabou por gerar impactos 

negativos. Nesse contexto, destacam-se problemas como o descarte inadequado do lixo 

urbano, as faltas de iniciativas para reciclagem e reutilização de materiais, e o não 

reconhecimento da beleza e importância do trabalho dos artistas urbanos. Portanto, o presente 

trabalho procura encaixar as três problemáticas, no contexto da cidade de Assis-SP, reunindo 

o conhecimento sobre elas para a realização de um projeto que atuará para solucioná-las, ou 

então, amenizar seus efeitos.  
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Introdução 

O surgimento e o desenvolvimento cada vez maior das cidades, ao longo da história da 

civilização humana, foi um dos acontecimentos de maiores relevância e grandeza dentro da 

lógica da produção capitalista, pois permitiu que o ser humano, agora majoritariamente 

urbano, passasse a viver em um local próximo de outros homens, de tal forma que o comércio 

pudesse crescer, as instituições públicas e privadas pudessem se aprimorar e a indústria 

pudesse surgir e iniciar uma crescente desenvolvimentista que nunca mais cessou. As 

mercadorias e o estímulo à compra e à obtenção de lucro nunca foram tão valorizados 

anteriormente. 

Por essa razão, a sociedade mundial foi completa e irreversivelmente afetada, 

tornando-se, a cada dia mais, um organismo urbanizado e extremamente consumista. 
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Entretanto, toda a lógica de consumo que dita a produção industrial mundial possui total 

relação com o surgimento de uma problemática que, até a atualidade, aflige grande parte das 

cidades no planeta: o lixo urbano. “Nesse contexto, lixo e consumo possuem uma ligação 

direta, ao ponto que, quanto mais uma sociedade consome, mais lixo ela irá produzir” [1]. 

Mas a problemática da prática crescente do consumo não se restringe somente à 

produção do lixo como um todo, pois além de ditar à população mundial a usar, gastar e 

querer sempre mais, a lógica consumista tentar impedir que a civilização se atente aos 

resíduos em si e ao potencial que muitos deles apresentam. Por essa razão, é extremamente 

comum a ocorrência do despejo e o mero amontoamento de materiais, que possuem grande 

oportunidade de reutilização, em locais como ferros-velhos, borracharias, entre outros.  

Por fim, ainda dentro dos impactos negativos causados por toda a lógica produtivista 

que rege e impõe o ritmo da vida da sociedade, é inevitável notar a forma como muitas vezes 

as pessoas são levadas, no seu dia-a-dia, a uma condição de insensibilidade e falta de 

consideração pelas manifestações culturais das classes mais baixas financeiramente, muitas 

vezes deturpando o significado de suas artes e fechando os olhos para a sua importância e 

beleza. E dentro deste contexto, um dos maiores exemplos é a arte urbana do graffitti, um tipo 

de prática que divide opiniões, à medida que é considerada, por muitos, como uma ação de 

vandalismo, análoga à pichação, ao mesmo tempo em que também é entendida por outros 

como uma digna manifestação artística urbana.  

 

A problemática do lixo urbano 

Lixo é a palavra designada para descrever todo e qualquer material sólido indesejável, 

reconhecido como sem utilidade e descartável. Dentro desta situação, o aumento diário e 

excessivo da produção industrial de materiais (como embalagens, restos de alimentos, 

entulhos, dentre outros), que depois de utilizados passam a ser considerados inúteis e são 

descartados, promove uma produção desenfreada de lixo pela população das cidades, tanto no 

ambiente doméstico, quanto nas ruas e calçadas do intenso ambiente urbano.  

Mas muito além do local em que tais resíduos são gerados com tamanha velocidade, a 

verdadeira relevância de toda esta prática está principalmente nos impactos causados por ela 

no ecossistema das cidades. Em muitas, a ineficiência dos serviços municipais de coleta e a 

deterioração ou completa ausência dos locais corretos para armazenamento do lixo nas ruas 

corroboram para a ocorrência de impactos como: amontoamento desordenado de resíduos; 

descartes em locais inapropriados como lotes baldios, corpos d’água, estradas e 

principalmente nas calçadas e bocas de esgoto; surgimento de locais para desenvolvimento de 



 

vetores de doenças; assoreamento; enchentes; e ainda poluição visual e mau cheiro [2]. 

Assim, torna-se perceptível a importância da presença de mais lixeiras nas ruas, sendo estas 

em abundância, em condições de uso e localizadas em pontos de fácil acesso às pessoas para 

que o descarte do lixo produzido nas cidades seja feito de maneira eficiente, que permita que 

os serviços de coleta atuem com maior precisão e que, assim, haja uma diminuição nos 

impactos ambientais gerados. 

Entretanto, a recorrente problemática do lixo nas cidades ao redor do mundo não é 

passível de ter uma resolução somente com a implantação de mais locais de armazenamento 

dos resíduos gerados, pois de nada adianta que estes sejam encaminhados corretamente, se 

não houver a correta separação entre os materiais orgânicos e os materiais recicláveis. No 

Brasil, o setor de reciclagem movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano, mas mesmo 

assim, o país perde mais de R$ 8 bilhões anualmente por simplesmente deixar de reciclar 

resíduos que são encaminhados para aterros ou lixões. Se os resíduos orgânicos e secos forem 

misturados, apenas 1% pode ser reciclado, mas caso haja a separação correta, a porcentagem 

de separação sobe para 70% [3]. Mas, muito além dos prejuízos e da perda de oportunidade de 

reciclagem dos materiais secos, a principal problemática existente em torno da não separação 

do lixo está nos impactos ambientais gerados pelo tempo necessário para a decomposição dos 

materiais recicláveis: papel, de três a seis meses; tecidos, de seis meses a um ano; metal, com 

mais de 100 anos; alumínio, com mais de 200 anos; plástico, com mais de 400 anos; e vidro, 

com mais de 1000 anos [4]. Portanto, é de total importância que a população das cidades e os 

serviços de coleta ao redor do mundo tenham consciência da importância e façam 

efetivamente a separação dos resíduos produzidos por elas entre os materiais secos e 

orgânicos. 

A situação da problemática da falta de lixeiras e de incentivo à reciclagem em Assis é 

representada pela ocorrência, nas ruas e avenidas movimentadas do centro ou de outras 

localidades na cidade, de lixeiras totalmente deterioradas ou até mesmo ausentes, o que 

inevitavelmente produz grandes quantidades de lixo acumulados em locais impróprios, como 

calçadas e bocas de esgoto. Este fato inclusive tem grande relação com a ocorrência das 

frequentes enchentes nas épocas de muita chuva. Uma população sem lixeiras disponíveis 

para o armazenamento correto de seu lixo, e sem a devida conscientização, acaba jogando 

seus dejetos no chão sem se importar com os impactos ambientais que podem gerar. 

A situação da problemática da falta de lixeiras e de incentivo à reciclagem em Assis é 

representada pela seguinte ocorrência: nas ruas e avenidas movimentadas do centro da cidade 

não há lixeiras disponíveis ou, quando encontradas, apresentam-se totalmente deterioradas e 



 
 

sem adequado estado para uso pela população. Além disso, em alguns bairros da cidade, o 

problema vai muito além da falta de lixeiras no ambiente público: a existência de verdadeiros 

lixões a céu aberto criados por seus próprios moradores, provavelmente gerados por sua baixa 

educação ambiental combinada ao fato de se tratarem de localidades mais afastadas e 

periféricas. Os tais lixões acumulam lixos orgânico e reciclável, móveis velhos e até animais 

mortos, transformando-se em locais de proliferação de doenças, perigos expostos à população 

e poluidores para fauna e flora dos bairros. Na cidade, há um problema em específico com 

dois bairros, principalmente: Parque Colinas e Jardim Santa Clara [10]. Uma população sem 

lixeiras disponíveis para o armazenamento correto de seu lixo, e sem a devida 

conscientização, acaba jogando seus dejetos no chão sem se importar com os impactos 

ambientais que podem gerar. 

 

A falta de reutilização 

Além da questão da produção excessiva de lixo, da falta de lixeiras nas ruas e da falta 

da reciclagem dos despejos nas cidades, uma problemática recorrente no Brasil como um todo 

é derivado da sua falta de atenção e incentivo a uma atitude simples que envolve uma parte 

específica dos resíduos produzidos na sociedade: a reutilização de materiais. A forma como a 

população, as indústrias e principalmente as instituições públicas deixam de enxergar as 

potencialidades existentes em muitos dos materiais descartados, velhos ou sem usos produz a 

situação do mero despejo de tais resíduos obsoletos em locais como ferros-velhos, 

borracharias, entre outros. 

O amontoamento cada vez maior desses materiais como latões, carcaças de 

automóveis, eletrodomésticos estragados, materiais grandes de plástico e materiais de 

borracha nesses estabelecimentos produz impactos ambientais, à medida que os tornam 

vulneráveis à proliferação de vetores de doenças, por conta do depósito desnecessário e 

excessivo de tantos objetos. Um exemplo é o caso descrito por Santiago [5], que relatou que o 

acúmulo de água nesse tipo de lataria na cidade de Boa Vista-RO transformou os ferros-

velhos locais em verdadeiros criadouros do mosquito Aedes aegypti, oferecendo risco para a 

saúde de toda a população. Isso sem contar o grande desperdício que é feito ao descartá-los, 

pois tantos materiais como esses, apesar de obsoletos para suas funções originais, poderiam 

servir para diversas novas funções e até mesmo auxiliar a população e a cidade na resolução 

de problemas a partir dessa criativa reutilização. 

A situação da problemática da falta da reutilização em Assis é representada pelo 

grande número de ferros-velhos na cidade (sete), com a presença de imensas quantidades de 



 

materiais metálicos (principalmente latões metálicos, utilizados originalmente para o 

armazenamento de óleo automotivo) com grandes potenciais de reuso simplesmente 

amontoados e expostos ao clima, deteriorando-se, funcionando como criadouros de vetores de 

doenças. 

 

A desvalorização da arte urbana 

A arte urbana pode ser definida como uma arte popular contemporânea, feita em 

espaços externos da cidade, sobre o mobiliário urbano, sejam eles paredes, muros ou placas. 

Trata-se de um tipo de arte que, para ser composta, costumeiramente precisa ser feita sobre o 

aparato público e privado. Esse tipo de expressão popular não é uma manifestação recente, 

pois sua realização é observada desde a Antiguidade; por exemplo, nas paredes da Roma 

Antiga com mensagens de repúdio a moradores e nos muros de Pompeia com recados de amor 

e manifestações políticas. Mas o desenvolvimento efetivo da linguagem da arte urbana 

ocorreu em meados dos anos 60, quando emergiram maciços protestos contra o autoritarismo 

político e capitalismo exacerbado nas sociedades ocidentais, tanto nas cidades europeias, 

principalmente Paris, como nas cidades brasileiras, na luta e protestos contra a ditadura militar 

vigente. A partir dos anos 70, as questões políticas são diluídas e tornam-se mais desfocadas, 

à medida que a expressão artística e individualista começa a aflorar nesse tipo de expressão. 

Surge ali o graffiti (ou grafite), a principal forma de arte urbana [6]. 

A importância de se conhecer a origem e a intenção da arte urbana está no 

entendimento do porquê dessa forma de manifestação, seja artística ou política, encontrar 

tamanha resistência e preconceito por parte de boa parcela da população das cidades. O 

graffiti e a pichação são duas formas de manifestação urbana surgidas das massas 

populacionais; apesar de possuírem diferenças expressivas, são vistas por muitos como 

simples vandalismos equivalentes entre si, ao invés daquilo que realmente representam: 

expressões. Os problemas relativos à pichação e ao graffiti levam à análise da forma como os 

grupos sociais dominantes têm orientado as manifestações estéticas de uma sociedade, 

evitando transgressões das regras de suas escolas e academias [7]. 

Apesar de todo o preconceito existente em torno do graffiti, muitos artistas urbanos 

acabaram conquistando espaço nas galerias de artes e na comercialização de seus trabalhos. 

Entre eles, um caso famoso é o artista natural de Assis-SP, Anderson Ferreira Lemes, 

conhecido pelo apelido “Alemão”, cuja história se iniciou a partir de atos de pichação nos 

muros da cidade, mas cujo talento o ajudou a tornar-se um artista com grande reconhecimento 

e apreço da população assisense, recebendo convites para exposições e trabalhos em mais de 



 
 

85 cidades no Brasil e, recentemente, um convite para exposição internacional na Europa [8]. 

Entretanto, apesar de sua história de vitórias como grafiteiro, o artista enfrentou uma polêmica 

na cidade de Assis em 2014, quando, após a obtenção de um acordo e autorização da 

Prefeitura Municipal, realizou com outros grafiteiros a pintura do prédio da antiga e inativa 

Estação Ferroviária da cidade em uma construção revitalizada e artística. Porém, este fato 

provocou divisão de opiniões entre a população assisense, cuja boa parcela passou a 

considerar a realização desta arte urbana como um verdadeiro vandalismo e desrespeito à 

história do prédio, além de até mesmo movimentar uma ação junto ao Ministério Público por 

uma ONG na tentativa de barrar o trabalho do artista [9]. 

 

Objetivo 

 

Tendo em vista as problemáticas discutidas nos itens anteriores, o projeto Reciclarte, 

realizado pelo time ENACTUS UNESP Assis, surge como uma estratégia inovadora para 

resolver, na cidade de Assis-SP, os impactos negativos ocasionados por tais problemáticas. 

O objetivo do projeto em questão é reutilizar latões metálicos abandonados, 

revitalizando-os com trabalhos artísticos realizados por grafiteiros, e instalando-os como 

lixeiras em pontos estratégicos na cidade para armazenar corretamente o lixo produzido. O 

projeto pretende, portanto, impactar positivamente Assis-SP, com foco especial na 

comunidade de grafiteiros, já que a colocação do trabalho desses artistas por toda a cidade, 

incluindo escolas, atuará na mudança da opinião da população a respeito da arte urbana e sua 

importância. 

 

Metodologia 

O projeto fará a reutilização de latões de dois tamanhos: 20 litros e 200 litros. Ambos 

os latões serão retirados de locais onde estão acumulados e sem utilidade, como ferros-velhos 

e depósitos de indústrias, e funcionarão como lixeiras para a cidade de Assis-SP.  

Esses latões serão então revitalizados através de um trabalho artístico de graffiti, 

realizado por um artista urbano convidado de Assis-SP, com temáticas diversas baseadas na 

expressão do grafiteiro e, ao mesmo tempo, no interesse que for requerido por uma empresa, 

já que esta atuará como uma investidora para este produto artístico. A empresa terá sua marca 

divulgada nos latões, como uma forma de marketing, através de um adesivo colocado sobre o 

latão ou de uma placa de PVC colocada junto à estrutura que suporta o latão. 



 

Os latões de 200 litros serão destinados para serem colocados no interior de escolas, 

teatros, praças, dentre outros estabelecimentos. Esses latões instalados em estabelecimentos 

ou praças estarão contidos em uma estrutura metálica feita a partir de materiais industriais 

obsoletos, cada qual com dois latões, sendo um deles para coleta do lixo orgânico e outro para 

coleta do lixo reciclável. A construção desta estrutura se constituirá também numa forma de 

reciclagem, pois a matéria-prima metálica não mais utilizada pelas indústrias será derretida e 

moldada para formar a estrutura de suporte dos latões. Essa estrutura permitirá a rotação dos 

latões para retirada do lixo, além de contar com tampas e alças para melhor manuseio pelas 

pessoas.  

Os latões de 20 litros serão destinados especificamente para as ruas da cidade, por 

conta de seu tamanho menor. Neste caso, a estrutura de suporte poderá ser de duas maneiras: 

uma estrutura metálica construída da mesma maneira que aquela que suporta os latões de 200 

litros descrita, mas adaptada ao volume menor destes latões; e uma estrutura feita a partir de 

bambu, por um artesão convidado que realizará a coleta do bambu, o tratamento necessário 

para aumentar a sua durabilidade, e a confecção da estrutura em si. 

Além disso o projeto visa solucionar uma problemática frequente em regiões 

especificas da cidade: Os lixões a céu aberto. Em bairros mais afastados do centro da cidade é 

comum ver o acúmulo de lixo em terrenos abandonados, nas vias públicas e em locais de 

vegetação.  Para isso será realizado além da implementação de lixeiras, a implementação de 

um container (este com separações específicas para cada material) para receber os materiais 

recicláveis na região mais crítica do bairro em termos de acúmulo do lixo. Com o destinando 

o lixo nos pontos de coleta adequado o projeto irá arquitetar uma parceria com empresas 

recicladoras da região para realizar a coleta do material. 

A educação ambiental será tema de um trabalho do projeto com crianças e 

adolescentes da cidade.  O Projeto Reciclarte foi selecionado como projeto de extensão pela 

PROEX (Pró-Reitoria de Extensão da UNESP) para realizar essa conscientização nas escolas 

e assim realizando um trabalho de base visando solucionar o problema para as próximas 

gerações que estão por vir tanto na questão do lixo urbano quanto na questão da valorização 

da arte urbana. A equipe de projeto irá visitar as escolas de Assis-SP e realizar dinâmicas com 

a temática de educação ambiental e valorização da arte urbana por meio de oficinas com 

grafiteiros.  

 

 

 



 
 

Resultados esperados 

Destinação correta do lixo, reciclagem e reutilização 

Com a instalação de novas lixeiras na cidade de Assis-SP, o projeto espera que 

diversos os pontos da cidade tenham um local adequado para a destinação do lixo produzido. 

Com isso, espera-se tornar a cidade mais limpa e sustentável, reduzindo os impactos 

ambientais que o lixo produz. Entretanto, a colocação de lixeiras de nada adianta se não for 

feito um trabalho de conscientização com a população da importância da destinação correta 

do lixo, da reciclagem dos materiais e da possibilidade de se enxergar oportunidades de 

reutilização em muitos deles. 

 

Diminuição do preconceito e valorização da arte urbana 

Os latões grafitados, pela sua imagem inovadora, certamente atrairão a atenção da 

população para a beleza e importância da arte urbana, principalmente os instalados em escolas 

municipais (com crianças e adolescentes), contribuindo para a diminuição do preconceito com 

grafiteiros e outros artistas urbanos e a construção de um pensamento de maior aceitação à 

cultura das massas. A partir da iniciativa do projeto, pode surgir mais interesse da população e 

Prefeitura por esse tipo de expressão, incentivando a realização de mais oficinas e eventos 

culturais para a divulgação da arte da cidade, algo extremamente importante para aqueles que 

dependem disso. 

 

Ampliação do horizonte de oportunidades, empoderamento e aproximação dos 

grafiteiros como comunidade 

Como descrito anteriormente, a maior parte da expressão artística urbana é feita em 

muros e paredes da cidade. Com a instalação de lixeiras grafitadas patrocinadas por uma 

empresa, os grafiteiros estarão realizando seu trabalho através de um meio inédito para eles. 

Assim, o projeto atuará na ampliação de seus horizontes de oportunidades, para novas 

maneiras de expressar a sua arte, e também para atuar na área de maneira profissional, 

ganhando renda e reconhecimento com isso. A atuação dos grafiteiros em um meio 

empresarial deve ajudá-los na sua capacitação como profissionais, de tal forma que poderão 

unir trabalho com expressão artística pessoal. 

Além disso, a rotatividade dos grafiteiros na pintura e restauração dos latões 

contribuirá para que os grafiteiros se aproximem e passem a se reconhecer como uma 

comunidade, o que é importante para a defesa de seus interesses em comum, a formação de 

parcerias e a troca de experiências. 



 

 

Responsabilidade sócio-ambiental 

Com a atuação das empresas como investidoras em lixeiras para a cidade, o projeto 

pretende ajudar na construção da ideia de que elas possuem uma responsabilidade sócio-

ambiental e que podem contribuir para a redução de impactos ambientais diversos e para a 

valorização da arte urbana. 

 

Solução do problema dos lixões a céu aberto 

 

O acúmulo de resíduos em locais indevidos é frequente em bairros mais afastados 

gerando problemas de saneamento básico, originando enchentes, surgimento de animais 

peçonhentos, ratos e entre outros. 

 

 

    Imagem 1. Acúmulo de lixo no bairro Santa Clara 

 



 
 

 

      Imagem 2. Acúmulo de lixo nas vias públicas  

 

 

 

 Imagem 3. Animais peçonhentos encontrados em residências no Jardim Santa Clara  

 

Resultados obtidos 

 

A primeira realização do projeto foi a instalação de um latão de 200 litros, grafitado 

por um artista estudante da FCL-UNESP Assis, no campus da própria universidade, para 

funcionar como lixeira (Imagem 1). 



 

 

Imagem 4. Lixeira instalada no campus da FCL-UNESP Assis 

 

A segunda realização do projeto foi a confecção e instalação de outro latão de 200 

litros como lixeira grafitada na FICAR (Feira Industrial, Comercial e de Agroindústria de 

Assis e Região) no ano de 2015, um importante evento anual da cidade. O latão foi 

patrocinado pela Construir Loteadora LTDA, uma construtora local, e a lixeira contou com 

uma placa metálica contendo um nome para a obra artística, o nome do grafiteiro, o nome da 

empresa e o nome do projeto (Imagem 2), garantindo ao conjunto um aspecto de obra de arte. 

Devido à visibilidade do evento, que contou com cerca de 120.000 visitantes, a divulgação da 

marca da empresa e da arte do grafiteiro chamou a atenção de várias pessoas.  

 

Imagem 5. Lixeira instalada na FICAR 2015 

 



 
 

A mais recente conquista do projeto foi uma parceria com a Casa di Conti, uma 

importante empresa do ramo de bebidas localizada em Cândido Mota-SP. A indústria 

demonstrou interesse pelo projeto por sua responsabilidade com a coleta e a destinação para 

reciclagem de materiais plásticos que ela mesma insere nas cidades da região. Nesta parceria, 

a empresa disponibilizará estruturas metálicas, já com dois latões de 200 litros, e uma lona 

para a inclusão de logos de futuros patrocinadores das lixeiras (Imagem 3), prontas para 

pintura por grafiteiros. Estas lixeiras inicialmente serão colocadas em escolas municipais de 

Assis-SP, com o intuito de dar início à parceria, efetivamente, e iniciar um trabalho de 

conscientização com crianças e adolescentes a respeito da grande relevância da destinação 

correta do lixo produzido por nós, da potencialidade existente até mesmo em objetos 

considerados obsoletos e da enorme importância da manifestação urbana do graffitti. Atuar na 

formação de uma nova geração mais conscientizada refletirá na construção de uma população 

que pense diferente. Posteriormente, haverá adaptação do modelo fornecido pela empresa para 

instalação nas ruas da cidade, de forma a impactar mais pessoas. 

 

 Imagem 6. Modelo da estrutura de suporte com lixeiras a ser fornecida pela Casa di Conti 

 

 

A mais recente conquista do projeto foi uma parceria com a Casa di Conti, uma 

importante empresa do ramo de bebidas localizada em Cândido Mota-SP. A indústria 

demonstrou interesse pelo projeto por sua responsabilidade com a coleta e a destinação para 

reciclagem de materiais plásticos que ela mesma insere nas cidades da região. Nesta parceria, 

a empresa disponibilizará estruturas metálicas, já com dois latões de 200 litros, e uma lona 

para a inclusão de logos de futuros patrocinadores das lixeiras (Imagem 3), prontas para 



 

pintura por grafiteiros. Estas lixeiras inicialmente serão colocadas em escolas municipais e 

parques de Assis-SP, com o intuito de dar início à parceria, efetivamente, e iniciar um 

trabalho de educação ambiental e conscientização com crianças e adolescentes dos citados 

bairros com problemáticas de lixões a céu aberto, a respeito da grande relevância da 

destinação correta do lixo produzido, da potencialidade existente até mesmo em objetos 

considerados obsoletos e da enorme importância da manifestação urbana do graffitti. Atuar na 

formação de uma nova geração mais conscientizada refletirá na construção de uma população 

que pense diferente. A equipe de trabalho do Projeto Reciclarte já realizou a instalação de 

uma destas estruturas no famoso Parque do Buracão, que recebe muitas visitas durante finais 

de semanas por crianças, jovens e adultos em busca de lazer (Imagem 4); a instalação contou 

com atividades de educação ambiental com os visitantes do parque para conscientização da 

importância do conhecimento da separação dos lixos entre orgânicos e recicláveis. 

Posteriormente, haverá adaptação do modelo fornecido pela empresa para instalação nas ruas 

da cidade, de forma a impactar mais pessoas. 

 

Imagem 7. Modelo da estrutura de suporte com lixeiras a ser fornecida pela Casa di Conti 

 

 

 

 



 
 

 

Imagem 8. Modelo da estrutura de suporte com lixeiras instalado no Parque Buracão em Assis-SP. 

  

 

Conclusão 

O crescimento cada vez maior das cidades é um fenômeno que há muito tempo ocorre 

no atual modelo político-econômico que rege a atual conjuntura da sociedade. Se por um lado 

esse intenso crescimento traz benefícios para o desenvolvimento e aprimoramento do 

comércio, da indústria e da lógica consumista, por outro, produz impactos nas próprias 

cidades: produção descontrolada de lixo em conjunto com a falta de locais apropriados para 

seu acúmulo, a perda do estímulo à reutilização de materiais obsoletos, e a perda da 

sensibilidade e aceitação por manifestações culturais urbanas oriundas das massas 

populacionais, como o graffitti.  

Tais problemáticas, assim como são presentes na grande maioria das cidades 

brasileiras, também ocorrem na cidade de Assis-SP. Mas, nesta, apresentam uma maior 

gravidade e relevância principalmente na questão do preconceito à arte urbana do graffitti, 

envolvendo polêmicas com grande repercussão nos últimos anos. 

A partir da observação das três problemáticas, citadas, como oportunidades, o Projeto 

Reciclarte propõe uma solução criativa e artística para auxiliar o município em seu combate. 

A instalação de novas lixeiras na cidade, seja em vias públicas, praças, escolas ou demais 

locais, além de dar novas utilidades a materiais obsoletos, como latões metálicos de óleo, e 

garantir um maior armazenamento do lixo produzido por seus cidadãos, funcionará como o 

carro-chefe que guiará a quebra gradativa do preconceito da população pelos grafiteiros e uma 

radical ampliação do horizonte de oportunidades desta tão necessitada comunidade. 
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