
                                    (Re)criar ou abandonar? 

O grafiteiro Anderson Lemes, mais conhecido com Alemão, grafitou a fachada 

da Estação Ferroviária de Assis. Algumas pessoas reclamam e outras elogiam 

a arte. 

O artista acredita que seu trabalho poderá chamar a atenção das pessoas para 

algo que foi abandonado e perdido no tempo. Considerado um prédio 

significativo para Assis, por ter feito parte do crescimento e desenvolvimento da 

cidade, quando a vida cultural e econômica girava em torno da Estação e da 

estrada de ferro. 

Segundo o Presidente da Estação dos Ferroviários, “O Alemão tem gabarito 

para fazer uma obra como essa, é reconhecido mundialmente”. O grafiteiro já 

teve obras expostas no Museu do Louvre, em Paris, além de ter feito 

exposições na Alemanha. Com isso, podemos perceber que não se trata de 

qualquer pichação, mas sim de uma obra de arte, feita com o grafite. 

Há ainda aqueles que se recusam a aceitar o grafite na Estação. Além de não 

terem gostado das cores usadas, para eles a pintura descaracterizou o prédio. 

Para o arquiteto César Abreu “o material aplicado foi passado por cima de uma 

superfície já deteriorada, tudo terá que ser novamente restaurado”. Isso, no 

entanto, tem solução: a arte foi feita exclusivamente para chamar a atenção 

para a Estação. Com a privatização da estrada de ferro, grande parte do 

patrimônio da antiga Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) ficou abandonada, 

passando a servir como beco, onde usuários de droga se escondem. 

Agora a arte colocou a Estação em foco, se o poder público resolver reformar e 

restaurar o lugar, como deve ser feito é só apagar o grafite e efetuar a 

restauração. 

Portanto, tenho certeza de que o grafite na abandonada Estação Ferroviária, 

tão importante para o desenvolvimento da cidade de Assis, além de 

transformá-la em ponto de referência regional do Vale do Paranapanema, vai 

chamar a atenção para sua importância histórica. A Estação que trouxe 

imigrantes italianos, libaneses e alemães para Assis e ajudou a elevar a 



localidade à condição de município, tornou-se uma grande obra de arte a céu 

aberto. Além de ter sido uma brilhante ideia para chamar a atenção das 

autoridades públicas, ganhamos até um atrativo turístico para a cidade, assim 

como o Beco do Batman em São Paulo e tantos outros lugares grafitados pelo 

mundo.       

 

 


