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“Pa nóiz é arte, pa sociedade não! 

Correr faz parte rapaz, eu vou sagaz na missão 

Amante da pixação, nos fone tocando rap 

Incomodando os bico, estico nos fat cap 

Óh só prefeito, como a cidade tá decorada 

Invasando o escalador, o bonde da madrugada 

De rolo ou lata na mão, no apitite não traio 

Respeito o samurai que sobe pelo para-raio 

A tinta fede, pa nóiz já é pique colonia 

Foscando no arregaço, picasso da babilonia 

Dizem que é crime, que canto apologia 

Pra mim é sentimento em cada caligrafia 

Dedo sujo veloz, a mil, mano como bala 

Um monte na city tenta, só quem representa que escala 

Escritura no berau, fiz meu nome ter moral 

O sistema não segura essa cultura marginal!” 

 

NOCIVO SHOMON 
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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa qualitativa pretendeu caracterizar a realidade cultural dos pichadores da cidade 

de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Por meio de um roteiro semiestruturado, foram aplicadas 

entrevistas individuais e em profundidade com uma amostra formada por pichadores atuantes 

no município. Assim, caracterizou-se o perfil destes sujeitos, apresentando como objeto 

empírico as declarações dos pichadores a respeito das experiências quanto à pichação e 

demais práticas culturais. O estudo fundamentou sua abordagem teórica nos conceitos de 

cultura e cultura popular urbana, identidade cultural e estética das ruas em termos de 

grafismos urbanos. A pichação é essencialmente jovem e masculina e relaciona-se a 

marcantes processos identitários para seus autores, que tem a necessidade de possuir 

visibilidade social e construir uma identidade transgressora e notável dentro de um 

determinado grupo. Isso explica o fato de iniciarem estas práticas durante a adolescência, que 

é um período em que buscam pertencer a um determinado grupo. 

 

 

Palavras-chave: Cultura; Identidade cultural; Graffiti; Pichação.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This qualitative study aimed to characterize the cultural reality of taggers in Santa Maria, Rio 

Grande do Sul. Through a semi-structured guide, some individual interviews were applied and 

in-depth with a sample consisting of active taggers in the city. So, the profile of these subjects 

was characterized, having as the empirical object, statements of taggers about their 

experiences in graffiti and other cultural practices. The research based its theoretical approach 

in the concepts of culture, urban popular culture, cultural identity and esthetics of the streets 

in terms of urban artwork. The investigation may conclude that the graffiti/urban artwork is 

made essentially by young males, most of the taggers had completed high school and aspire to 

higher education, they are singles, they live at their own home, they belong to C class and 

they paint graffiti regularly. The investigation may conclude that the graffiti is primarily 

young males, and it relates to identity marked processes for their authors, whom have the need 

to have social visibility and to build a transgressive and remarkable identity in a certain group. 

This explains the fact why this people began the practice during adolescence, which is a 

period of seeking to belong to a particular group. 

 

Keywords: Culture; Cultural identity; Graffiti; Urban artwork.
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INTRODUÇÃO 
 

Durante toda a sua história, a sociedade sempre vivenciou períodos de rompimento de 

paradigmas, de substituição de valores, de criação de novos conceitos e do surgimento de 

novas formas de expressão dos indivíduos, consequências estas das mudanças sociais e 

tecnológicas, que passam a estar presentes nos produtos da cultura de massa. Desde a pré-

história, a humanidade sente a necessidade de se expressar intervindo no meio em que vive. 

Exemplo disso são as pinturas rupestres – desenhos feitos pelos homens primitivos nas 

paredes das cavernas -, que são os primeiros vestígios do registro de narrativas produzidas 

pelo homem. 

Muito tempo depois, na história Moderna, mais precisamente no final dos anos 60, 

surgiu nos guetos de Nova Iorque uma manifestação artística que lutava contra o preconceito 

e a discriminação sofrida por pessoas excluídas da sociedade, que queriam ser notadas e 

respeitadas. Estas pessoas encontraram na expressão por meio das tags (FIGURA 1)
1
 uma 

forma de reconhecimento através da demarcação de território nas  paredes das estações e nos 

metrôs (FIGURA 2), especialmente porque estes ofereciam a possibilidade de suas mensagens 

circularem  por vários bairros da cidade. A fim de se diferenciar, muitos trocaram as tags pelo 

throw up
2
 (FIGURA 3), que possui maior número de cores e na maioria das vezes, tem um 

formato com contorno, sub contorno, luz e sombra. 

 

 

Figura 1: Exemplo de tag de Taki 183, precursor do graffiti 

Fonte: Beside Colors
3
 

                                                 
1
 Tag significa “etiqueta” em inglês e é um termo utilizado para denominar um estilo de assinaturas feitas com 

spray, caneta hidrográfica, giz de cera, cera de sapato, entre outros. 
2
 Throw up é um tipo de graffiti feito rapidamente e que possui letras arredondadas. É conhecido no Brasil como 

bomb ou bombing. 
3
 Disponível em: <http://besidecolors.com/taki-183/> Acesso em: 16 jun 2014. 

http://besidecolors.com/taki-183/
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Figura 2: Exemplo de tag em metrô, com a pioneira Lady Pink 

Fonte: Beside Colors
4
 

 

 

 
 

Figura 3: Exemplo de Throw up realizado por Lady Pink 

Fonte: Beside Colors 

 

Os negros, latinos e imigrantes que sofriam com o preconceito e viviam na periferia 

americana encontraram no movimento Hip Hop uma forma de canalizar a revolta que sentiam 

contra o sistema social e econômico, manifestada por meio da discotecagem (dj), composição 

de músicas (mc’s), dança (breaking) e arte nos muros (graffiti), elementos os quais permitiam 

aos seus autores sentirem-se membros da sociedade, no sentido de se relacionar e intervir na 

realidade existente. 

                                                 
4
 Disponível em: <http://besidecolors.com/queen-of-graffiti-lady-pink/> Acesso em: 16 jun 2014. 

http://besidecolors.com/queen-of-graffiti-lady-pink/
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O Brasil é o único país que utiliza a diferenciação entre o graffiti
5
 e a pichação

6
. Nos 

outros países não há distinção, sendo chamado de graffiti independente da legalidade ou 

estética. Os dois são formas efêmeras de expressão sob a forma de intervenção urbana
7
 que 

dominam as cidades com suas cores e texturas. Tem em comum o mesmo suporte que é a 

cidade e as mesmas intenções iniciais que é a transgressão e subversão do espaço urbano.   

O graffiti é uma manifestação social pelo reconhecimento de uma cultura e de uma 

expressão individual simbólica. Geralmente possui maior preocupação estética em relação à 

pichação, apresentando uma variedade de cores e elementos. Atualmente é considerada uma 

prática legal perante a lei e por conta da aversão a pichação, os grafiteiros conseguiram 

adquirir notoriedade junto à mídia e à população. A partir disso, realizam trabalhos comerciais 

em lojas, escolas e túneis, como forma de combate a pichação. Na cidade de Santa Maria, 

temos como exemplo o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, o Viaduto da Gare, a 

EMEF Edy Maya Bertóia, entre outros.  

É chamada de pichação a prática do registro verbal ou não verbal em espaços públicos 

e privados, de forma ilegal, sem a autorização do proprietário do local, com o intuito de 

demarcar o nome de um indivíduo ou grupo, através de uma crew
8
 ou grife

9
. Estas inscrições 

podem ser feitas com tinta spray, tinta comum com auxílio de rolinho de pintura ou 

borrifador, giz de cera, nugget, caneta do tipo pincel atômico ou canetão caseiro feito com 

tubo de corante e carpete, sendo realizadas em fachadas de prédios, placas, muros, marquises, 

entre outros.  

O graffiti e a pichação são uma resposta ao estilo de vida pós-moderno. Muito mais 

que interferirem nas metrópoles, fazem parte dela, integrando-a de forma quase orgânica. Os 

próprios grafiteiros, que na maioria das vezes são pichadores, encontram dificuldades em 

definir com exatidão onde termina o graffiti e começa a pichação. No livro Estética Marginal 

– Vol 1 (2009, p. 125), o grafiteiro Ricardo AKN, fala que a pichação e o graffiti caminham 

juntos, pois utilizam a cidade como ferramenta de comunicação. Assim, a distinção entre um e 

                                                 
5
 Neste trabalho é utilizado o termo graffiti, do italiano “graffito”, pois é usado pela maioria dos grafiteiros e 

existem dúvidas há respeito do termo grafite, que no português designa o mineral utilizado na fabricação do 

lápis.  
6
 Existe um desacordo em relação ao uso do termo correto. Neste trabalho, será adotada desta forma, mesmo 

sabendo-se que a maioria dos pichadores tem preferência em utilizar a grafia com “x”. Escolheu-se com “ch” por 

ser o mais utilizado nas bibliografias pesquisadas. 
7
 Intervenção urbana é o termo utilizado para designar os movimentos artísticos relacionados às intervenções 

visuais realizadas em espaços públicos. 
8
 O termo Crew significa “tripulação” em inglês, é gíria para “grupo”. Tem essa denominação em todo o mundo, 

podendo ser chamado de “família”. Para a polícia também é conhecido como “bonde”.  
9
 Símbolo que designa uma aliança entre pichadores de diversos grupos, que tem linhas políticas ou pensamentos 

semelhantes. 
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outro se torna confusa, já que o ambiente em que se pinta, edita o tipo de leitura que se tem da 

intervenção. O caos urbano, a poluição sonora, o excesso de propaganda política, a poluição 

visual, as cores, as casas em volta, a vegetação – tudo isso interfere tanto no ato de criação 

quanto na recepção da obra pelo público. 

As duas atividades estão interligadas, implicando-se mutuamente. Existem várias 

definições para diferenciá-las ou torná-las equivalentes, o que dificulta em muito estabelecer-

se um consenso, especialmente entre o que pensam os próprios grafiteiros/pichadores, o poder 

público e a opinião pública.  

Nas imagens a seguir, pode-se observar a diferenciação visual entre o graffiti e a 

pichação. Na primeira delas (FIGURA 4), observa-se a fachada da Boate Macondo Lugar, em 

Santa Maria, que sofreu intervenção através da ilustração de personagens, compondo um 

graffiti com diversas cores e elementos; na segunda imagem, (FIGURA 5), tem-se um 

exemplo de intervenção na cidade de Santa Maria, em um prédio na Av. Medianeira, obtida 

de forma arriscada pelo seu autor, devido à altura da edificação e pela falta de equipamentos 

de segurança, pois os pichadores realizam sua prática sem estes artefatos – justamente pelo 

risco envolvido valorizar ainda mais o dinâmico processo de intervenção. Por fim, a última 

imagem (FIGURA 6), apresenta uma pichação de protesto com a frase “Educação não é 

mercadoria”, na parede do Conjunto III Centro Universitário Franciscano, instituição privada 

de Ensino Superior. 

 

 

Figura 4: Exemplo de Graffiti 

Foto: Fábio Eros 
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Figura 5: Exemplo de Pichação  

Foto: Gabriella Cargnelutti 

 

 

 
 

Figura 6: Exemplo de Pichação  

Foto: Lucas Costa 

 

A pichação, para a maioria das pessoas, pode parecer um fenômeno simples, mas ao 

analisá-la, compreendemos que ela configura um conjunto de símbolos e signos, possuindo 

peculiaridades em suas formas de sociabilidade.  

A pesquisa a respeito da identidade cultural dos pichadores de Santa Maria é 

importante para que possamos verificar a realidade cultural desse grupo. Assim, este trabalho 
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teve como problema de pesquisa: Qual é a identidade coletiva dos pichadores da cidade de 

Santa Maria?  

A partir disso, o objetivo geral da pesquisa é identificar a identidade coletiva dos 

pichadores do município. Desta forma, foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

Caracterizar a identidade cultural dos pichadores de Santa Maria; Identificar as motivações 

para a prática da pichação. 

A relevância deste trabalho centra-se na importância da academia em aderir ao debate 

sobre as manifestações populares urbanas, pois estas nada mais são do que o resultado das 

relações sociais contemporâneas nos espaços públicos sejam elas mais ou menos conflituosas.  

Além disto, deve atentar-se ao fato destas manifestações serem, antes de tudo – antes de 

legítimas ou ilegais, justificadas ou infundadas, coerentes e autênticas ou marginalizadas – 

culturais, como quaisquer outras manifestações de indivíduos ou agrupamentos humanos.  E, 

portanto, enquanto produtos da cultura vigente, totalmente passíveis de problematização não 

apenas social e política, mas também investigação acadêmica.  

A iniciativa desta pesquisa está diretamente relacionada ao envolvimento da 

acadêmica com o tema a partir do seu trabalho com graffiti nos últimos dois anos. A autora 

participou de debates, projetos culturais e eventos a este respeito realizados em Santa Maria e 

em cidades como Porto Alegre, Canoas, Sapiranga, Bento Gonçalves, Pelotas e São Paulo. 

No segundo semestre de 2012, a acadêmica cursou a disciplina de Pesquisa de 

Opinião, matéria esta considerada obrigatória para a conclusão do curso de Publicidade e 

Propaganda no Centro Universitário Franciscano. Durante as aulas ministradas pela 

Professora Cláudia Souto, ocorreu uma discussão por parte dos alunos a respeito da pichação 

em Santa Maria, com o interesse de explanar diferentes opiniões a respeito do tema. A 

acadêmica entrou em contato com a professora para apresentar sua vontade de organizar um 

debate a respeito do tema. O evento aconteceu no dia 07 de novembro, no Conjunto III da 

UNIFRA, contando com a presença da professora do curso de Design Salette Marchi, do 

ativista Leonardo Palma, do acadêmico do curso de Design Antonio José dos Santos Filho 

(Braziliano), juntamente com Matheus Camargo, arquiteto urbanista e artista visual. Após a 

realização do evento, obteve-se o respaldo da publicação de uma matéria
10

 na Agência de 

Notícias Central Sul e, também, a premiação como evento no 6º Prêmio Universitário de 

Publicidade UNIFRA, na categoria Evento. 

                                                 
10

 Disponível em: <http://centralsul.org/2012/debate-esquenta-a-polemica-entre-o-grafite-e-a-pichacao/>. Acesso 

em: 26 mai 2014. 

http://centralsul.org/2012/debate-esquenta-a-polemica-entre-o-grafite-e-a-pichacao/
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A autora desta investigação também integrou o Projeto Mais Cor, Santa Maria, que 

contou com o apoio da Secretaria de Cultura da cidade de Santa Maria, RS. O projeto tinha 

como objetivo, preencher as ruas de Santa Maria com cores, personagens, símbolos e demais 

elementos poéticos, trabalhando por meio deles temáticas acerca da cidadania, cultura, 

humanização, interação e união. A arte do graffiti era desenvolvida nas paredes maltratadas da 

cidade e seriam oferecidas oficinas em escolas, que apresentariam os conceitos do movimento 

hip-hop, assim como aulas práticas de graffiti. Também seriam realizadas exposições e 

eventos de integração entre os artistas locais e grafiteiros de outros centros urbanos.  

No dia 31 de agosto de 2013, na cidade de Santa Maria, foi deflagrada uma Operação da 

Polícia Civil
11

, intitulada Operação Rabisco, que cumpriu 30 mandados de busca e apreensão 

(FIGURA 7) na residência de jovens e adultos suspeitos de pichar patrimônios públicos e 

privados. A operação teve grande repercussão na mídia, sendo noticiada em jornais impressos 

de alta circulação, como Diário de Santa Maria e A Razão, e na TV, nos programas 

televisivos Jornal do Almoço e RBS Notícias.  

 

 

Figura 7: A Polícia Civil cumprindo mandado de busca e apreensão 

Foto: Site da Polícia Civil RS 

 

Além disso, no Jornal do Almoço do dia 19 de agosto de 2013 foi apresentada uma 

matéria
12

 a qual comentava que os pichadores ‘ameaçavam’ os moradores da cidade, 

principalmente do Residencial Lopes, a disponibilizar os muros de suas residências para que 

pudessem realizar o graffiti e, caso não fosse permitido, os muros seriam pichados da mesma 

                                                 
11

 Disponível em: <http://www.pc.rs.gov.br/conteudo/19583/operacao-rabisco-e-desencadeada-no-combate-a-

pichacoes>. Acesso em: 08 abr 2014. 
12

Disponível em: <http://globotv.globo.com/rbs-rs/jornal-do-almoco/v/saiba-como-os-pichadores-convencem-os-

moradores-de-santa-maria-a-aceitarem-o-grafite/2768238>. Acesso em: 03 mai 2014. 

http://globotv.globo.com/rbs-rs/jornal-do-almoco/v/saiba-como-os-pichadores-convencem-os-moradores-de-santa-maria-a-aceitarem-o-grafite/2768238
http://globotv.globo.com/rbs-rs/jornal-do-almoco/v/saiba-como-os-pichadores-convencem-os-moradores-de-santa-maria-a-aceitarem-o-grafite/2768238
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forma, sem autorização. Na mesma reportagem foram mostrados os graffitis realizados por 

um grupo de grafiteiros, no Residencial Lopes, localizado no Bairro Parque Pinheiro 

Machado, região oeste de Santa Maria. A partir desta reportagem, os integrantes do projeto 

decidiram encerrar as atividades, para evitar futuros problemas para com a comunidade.  

No segundo semestre de 2013 também foi criado pela autora desta pesquisa, junto a 

outros colegas, um projeto para a disciplina de Comunicação e Novas Mídias, disciplina 

obrigatória do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. A 

professora Luciana Carvalho, ministrante da mesma, solicitou um trabalho em grupo cuja 

proposta era a escolha de uma empresa e criação de uma fanpage para a mesma, ou seja, cada 

grupo criaria o planejamento de mídia social para a empresa escolhida, executando-o e 

apresentando seus resultados.  A partir disso, criou-se um projeto denominado Ruas que 

Falam
13

, com o intuito de divulgar imagens que se apresentam como manifestações populares 

locais, seja sob a forma de siglas, frases, símbolos e cores contidos na arquitetura e nas ruas 

das cidades. No segundo semestre de 2014, a fanpage ainda se encontra ativa, com 5.860
14

 

seguidores, e nela são feitas postagens diárias, como fotos de intervenções urbanas realizadas 

nas ruas do Brasil e do mundo, como por exemplo, o graffiti, pichação e colagens. 

A partir da polêmica ocorrida em Santa Maria e do conteúdo das reportagens 

veiculadas na mídia, bem como do depoimento do delegado Marcos Viana a rádios e jornais 

locais, chegou-se à hipótese de que o perfil do pichador atuante no município apresente um 

estereótipo equivocado e que o mesmo seja constituído por um conjunto de características que 

não encontram correspondência na realidade de vida dos sujeitos que formam os grupos de 

pichadores locais. Tal constatação é possível devido ao fato da autora do trabalho, por 

convivência com indivíduos destes grupos, observar que algumas das características 

atribuídas aos pichadores parecerem incoerentes com a realidade destes. 

Os praticantes da pichação ainda são relacionados em poucos estudos e bibliografias 

no Brasil, ao contrário dos estudos sobre o graffiti e as pichações como expressão social e 

cultural, tais como suas questões técnicas e estéticas, por exemplo. Para se elencar alguns: 

PANTA, Matheus de Toledo. Paredes sujas: o potencial comunicativo da pichação (Trabalho 

Final de Conclusão de Curso, Publicidade e Propaganda, Unifra, 2013); LAGUNA, Ana 

Carolina Viestel. O jovem pichador urbano: uma câmera na mão e uma lata de spray no bolso 

(PUC/SP – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Artigo. Ciências Sociais. 2009); 

                                                 
13

Disponível em: <http://www.facebook.com/asruasfalam> Acesso em: 03 mai 2014. 
14

 Informação consultada em: 30 nov 2014. 
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PENNACHIN, Deborah Lopes. Signos subversivos: das significações de graffiti e pichação 

(UFMG. Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2003). 

Os pichadores não são bem vistos pela população em geral. Os meios de comunicação 

estão sempre produzindo matérias visando condená-los. O poder público sempre busca uma 

forma de resolver o “problema” da pichação, apontando como um fator de degradação do 

espaço urbano. Exemplo disso é a reportagem do Jornal do Almoço, nomeada “Pichações 

causam transtornos em Santa Maria (RS)
15

”, onde é apresentada a o opinião da população que 

está desgostosa com as pichações que estão na parede de suas casas, também há a fala de um 

funcionário público que aponta medidas para o fim dos “rabiscos ilegais” e a opinião da 

repórter que incrimina a pichação. 

A experiência de pesquisar a respeito de uma cultura que se faz parte e que se admira, 

foi muito prazerosa e importante para a formação pessoal da acadêmica. Com a convivência 

com os pichadores, percebeu-se que muito do que é dito sobre eles não é realidade e com este 

trabalho é possível apresentar várias questões que até hoje são desconhecidas ou ignoradas 

por grande parte da comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/santa-maria/v/pichacoes-

causam-transtornos-em-santa-maria-rs/3514003/> Acesso em: 22 jul 2014. 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/santa-maria/v/pichacoes-causam-transtornos-em-santa-maria-rs/3514003/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/santa-maria/v/pichacoes-causam-transtornos-em-santa-maria-rs/3514003/
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1 CULTURA E CULTURA POPULAR URBANA 

 

O folclore é muito utilizado para explicar o que é cultura. Existem manifestações que 

são específicas de certos lugares, um exemplo são as festas juninas, que são manifestações 

populares muito fortes no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste. O carnaval ganha 

destaque a maioria das cidades, mas apresenta peculiaridades em cidades como o Rio de 

Janeiro e São Paulo, em que predominam os desfiles de escolas de samba. O Rio Grande do 

Sul tem tradições muito fortes como a dos CTGs. Mesmo muito significativo, o folclore não é 

o único elemento da cultura. Guizzo (2009) exemplifica: “a língua, a literatura, a música, a 

dança, o cinema, a pintura, a escultura, a arquitetura, a história, o futebol, o artesanato e a 

alimentação também fazem parte do universo da cultura”. Ao contrário do que muitos 

pensam, a cultura não tem um sentido restrito, que refere-se somente a música erudita, ao 

teatro, cinema e literatura. 

O conceito de cultura tem sido fragmentado devido ao grande número de 

reformulações sofridas, apresentando inúmeras acepções, que são discutidas por diversos 

autores. Os sentidos da palavra variam de acordo com determinado ramo ou conhecimento 

humano. De acordo com o dicionário Aurélio, “cultura” significa cultivar, vem do 

latim colere. No sentido etimológico, Tylor (1871, p. 1) apresenta que o conceito de cultura 

“inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e outras 

capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade”. 

 

Cultura era o cultivo e o cuidado com as plantas, os animais e tudo que se 

relacionava com a terra; donde, agricultura. Por extensão, era usada para referir-se 

ao cuidado com as crianças e sua educação, para o desenvolvimento de suas 

qualidades e faculdades naturais; donde, puericultura. O vocábulo estendia-se, ainda, 

ao cuidado com os deuses; donde, culto (CHAUÍ, 1986, p. 11). 

 

Pode-se dizer que, a cultura é uma relação do homem com o meio cotidiano e o saber. 

Parte da naturalidade do sujeito em aprender e constantemente reaprender, tornando estes 

atos, constante expansão do saber.  Segundo Voltaire e Kant, cultura é definida como um 

impulso natural humano para evoluir e aperfeiçoar sua moral e consciência, tornando-se assim 

"medida de uma Civilização, meio para avaliar seu grau de desenvolvimento e progresso" 

(CHAUÍ, 1986, p. 12). 

Thompson (2005, p. 22), associa cultura a costume, afirmando que "ritos, modos 

simbólicos, os atributos culturais da hegemonia, a transmissão do costume de geração para 

geração e o desenvolvimento do costume sob formas historicamente específicas das relações 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
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sociais e de trabalho".  Ao nascer, o indivíduo é predestinado a uma determinada cultura, que 

apresenta tradições seguidas por ele desde a infância, através dos processos de aculturação.  

No livro Psicologia Social nos Estudos Culturais (2001), é apresentada uma citação de 

Williams (1997) para definir cultura como algo que expressa sentidos e valores de um modo 

de viver em uma determinada cultura. São observados pelo autor dois aspectos importantes 

quando se trata desta temática: cultura como prática social e o questionamento da 

universalidade da cultura.  A partir da definição que Williams insere no debate de cultura, 

Guareschi (2003, p. 61) destaca que “o estudo da cultura é o estudo de quase todos os sentidos 

produzidos pela atividade humana, rompendo com um passado em que se identificava cultura 

apenas com artefatos, e, sobretudo com tradição”. 

Santos (2006) afirma que cultura diz respeito à humanidade, povos, nações, sociedades 

e grupos humanos. No momento em que consideramos as culturas particulares que existem ou 

já existiram, percebemos que há uma infinidade delas.  É necessário compreender os sentidos 

que uma realidade cultural faz para aqueles que a vivem, pois cada realidade cultural tem sua 

lógica interna, e devemos conhecer a respeito, para que as práticas, concepções e costumes 

possam ser compreendidos de uma forma mais completa. Dando continuidade ao pensamento 

de que é importante procurar mais informações sobre uma realidade cultural, o autor 

acrescenta que “o estudo da cultura contribui no combate a preconceitos, oferecendo uma 

plataforma firme para o respeito e a dignidade nas relações humanas” (SANTOS, 1996, p. 8).  

A cultura é universal, adquirida, cumulativa e uma produção simbólica. Tal como 

afirma Guizzo (2009, p.86):  

 

Todas as sociedades têm uma cultura. Não se encontram sociedades que não tenham 

seus hábitos alimentares, suas formas de moradia, seus expedientes para obter 

alimentos. Tudo isso constitui a cultura de um povo. A cultura é um fenômeno 

universal. [...] Todos os elementos da cultura do grupo em que está inserido serão 

assim adquiridos pela observação, pela imitação, pela convivência e pela 

aprendizagem formal. [...] O ser humano é o único animal que consegue observar 

um objeto e aprender com ele, aperfeiçoando-o ou dando-lhe outra função. [...] Tudo 

o que fazemos tem um significado - um simbolismo- que só a mente humana é capaz 

de apreender, guardar e transmitir a outro. 

 

 

Quando o autor fala em cultura adquirida, pode-se utilizar o exemplo de um bebê, que 

aprende a falar a língua que é a acostumado a ouvir. Se a criança for filha de brasileiros, que 

falam a língua portuguesa, mas é criado por árabes, ele vai aprender a falar em árabe, pois é a 

língua de sua convivência, por isso vai imitá-la. Quando o bebê crescer, vai aprender a dançar, 

escrever e praticar esportes. Já quando falamos em cultura cumulativa, é a forma como as 



20 

 

pessoas adquirem os hábitos das pessoas que viveram antes, podendo acrescentar o que ela 

mesma vai produzir ao longo de sua vida. 

Como elementos da cultura, Guizzo (2009) aponta os seguintes: valores, crenças, 

normas leis, língua, símbolos, produção material e produção intelectual. Valor é algo que tem 

um significado muito importante para alguma pessoa, grupo ou sociedade; Crença é a ideia 

que as pessoas acreditam que seja adequada à sua vida ou à sociedade em que vivem; Normas 

são as formas de comportamento definidas como adequadas para uma sociedade; Leis são as 

normas, com conotação moral, que são organizadas de forma escrita; Língua é o principal 

meio de comunicação da sociedade, por meio dela se transmitem valores, normas, crenças e 

leis; Símbolos representam um país, por exemplo. A bandeira é o principal símbolo de um 

país e um dos mais importantes elementos de nossa cultura; Produção Material são ícones que 

significam a produção material de uma sociedade, um exemplo são as inscrições em paredes; 

Produção Intelectual é o legado cultural da maioria das sociedades, como por exemplo, as 

poesias, músicas e filmes. 

Para aproximar os elementos culturais da realidade da pichação, serão dados alguns 

exemplos. Valores: O amor pela pichação, pelo ato de transgressão. Crença: A pichação 

mostra a indignação com a realidade em que vivemos; Normas: Não pichar sobre a pichação 

de alguém como sinônimo de respeito; Leis: A pichação é um movimento que não tem leis, 

mas muitos pichadores falam a respeito da “lei da rua”, obedecer algumas regras que não são 

impostas, mas que se sabe que é importante cumprir para ser respeitado; Língua: o alfabeto 

próprio; Símbolos: o spray pode ser considerado o símbolo da pichação ou até mesmo os 

símbolos que identificam as grifes; Produção Material: tudo aquilo que é produzido pelos 

pichadores, como inscrições em muros, fachadas, adesivos, assinaturas em cadernos; 

Produção Cultural: documentários, músicas e livros sobre o tema.  

Em relação à maneira como a sociedade expressa suas características, Williams (1997, 

p. 6), define cultura como: 

 

algo usual, ordinário: esse é o fato primordial. Toda sociedade humana tem sua 

própria forma, seus próprios propósitos, seus próprios sentidos. Toda sociedade 

humana expressa essas características em suas instituições, nas artes e na 

aprendizagem. O fazer de uma sociedade é a descoberta de sentidos e direções 

comuns, e o seu crescimento é um ativo debate e um aperfeiçoamento que ocorrem 

sob a pressão da experiência, do contato e da descoberta, que se inscrevem, assim, 

em seu território. 
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Toda cultura apresenta sentidos e direções que são de conhecimento de seus membros 

e também apresenta novas observações e sentidos que são oferecidos e testados. Isto é, está 

em constante transformação, apresentando-se de forma criativa. Williams (1997, p. 6), diz que 

usamos a palavra cultura em dois sentidos: “para indicar um modo de vida global – os 

sentidos comuns; para indicar as artes e a aprendizagem – os processos de descoberta e de 

esforço criativo”. Encerra definindo a cultura como algo ordinário, em toda sociedade e em 

todo indivíduo.  

A temática cultura popular é ainda mais controversa quanto à sua conceituação, visto 

que a designação de popular não é feita pelas chamadas “classes populares
16

”, mas sim pela 

elite intelectual, por assim dizer. Chauí (1996) introduz esta discussão no livro Conformismo 

e Resistência (1994), questionando se o conceito de cultura popular deveria ser entendido 

como a cultura do povo ou a cultura para o povo. Neste sentido, a cultura popular pode ser 

compreendida de duas formas: cultura do povo e cultura para o povo.  

A cultura do povo é produzida pelas massas, sendo popular pela quantidade de pessoas 

que a manifestam. O conceito “cultura do povo” difere-se do de “cultura de massa”, pois a 

cultura de massa é produzida não pelo povo, mas sim para o povo, contando com o apoio do 

Estado e dos meios de comunicação de massa, pelos quais a notícia é construída com o intuito 

de “vender cultura” ou informações, tais como o entretimento, ditando padrões e produzindo 

sensações de desejo de consumo. Já o termo cultura popular, apresenta o conceito de divisão 

social ou distinção de classe. 

Galeano (1999) alerta para a forma pela qual a expressão cultura de massas afeta a 

vida da população: 

 

Não há computador capaz de registrar os crimes cotidianos que a indústria da cultura 

de massas comete contra o arco-íris humano e o humano direito à identidade. Mas 

seus demolidores progressos saltam aos olhos. O tempo vai-se esvaziando de 

história e o espaço já não reconhece a assombrosa diversidade de suas partes. 

Através dos meios massivos de comunicação os meios do mundo nos comunicam a 

obrigação que temos todos de nos contemplar num único espelho, que reflete os 

valores da cultura de consumo. [...] Este mundo, que oferece o banquete a todos e 

fecha a porta no nariz de tantos, é ao mesmo tempo igualador e desigual: igualador 

nas ideias e nos costumes que impõe e desigual nas oportunidades que proporciona 

(GALEANO, 1999, p. 25). 

 

 

O conceito de cultura popular também se difere do de cultura elitizada, pois 

compreende uma série de tradições e costumes que são passados de geração para geração, 

basicamente, via oralidade e práticas sociais. A cultura popular é transmitida essencialmente 

                                                 
16

 Classe oprimida, assim denominada pela dominante, que determina quem é e quem não é popular ou povo, no 

sentido pejorativo do termo – dizendo respeito a distinções de classe social ou da ordem do capital financeiro. 
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pela oralidade, já que não existem tantos registros que facilitem a passagem destes 

conhecimentos e práticas, seja por meio de livros, músicas, obras de arte, modos de vestir, 

institucionalização de rituais, entre outros. Silva (2008, p. 07) acrescenta que “a cultura 

popular identifica, então, o cultivo dos elementos, significados e valores comuns ao povo”.  

A arte é uma linguagem que está relacionada com a cultura, pois utiliza um sistema de 

códigos para expressar e comunicar significados. É um modo privilegiado de conhecimento 

que promove aproximação entre as pessoas, favorecendo o reconhecimento de semelhanças e 

diferenças expressas nos produtos artísticos culturais e suas concepções estéticas, como por 

exemplo, no graffiti e na pichação. 
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2 IDENTIDADE CULTURAL  

 

Cada vez mais, o tema das identidades tem sido amplamente investigado, pelo fato de 

ser um componente cultural de extrema importância. É necessário conhecer a respeito da 

nossa cultura para que possamos valorizar a nossa essência e firmar nossa identidade cultural. 

Bauman (2007, p.44) aponta que 

 

A “identidade” não é exceção: torna-se tema de reflexão aprofundada quando sua 

probabilidade de sobrevivência sem reflexão começa a diminuir – quando em vez de 

algo óbvio e dado, começa a parecer uma coisa problemática, uma tarefa. Isso 

ocorreu com o advento da era moderna, com a passagem da “atribuição” à 

realização: deixar os seres humanos perderem para que possam – precisem, devam – 

determinar seu lugar na sociedade. 

 

 

Hall (2006, p.7), argumenta que “as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentado o indivíduo moderno”. Isto quer dizer que as pessoas começaram a assumir as 

suas identidades, de acordo com seus interesses, pertencendo a grupos a partir do 

reconhecimento. O indivíduo se fragmenta pelo fato de possuir inúmeras identidades, que 

variam de acordo com o ambiente em que ele está inserido. 

 A identidade cultural deve ser entendida como uma forma de identidade coletiva por 

parte de um grupo social que compartilha das mesmas crenças e atitudes, por exemplo. Os 

indivíduos sentem-se semelhantes, formando grupos, diferenciando-se dos demais. Os 

pichadores, por exemplo, identificam-se uns com os outros por terem ideais e práticas 

semelhantes, pertencendo ao mesmo grupo. 

É por meio da identidade cultural que o indivíduo se adapta e reconhece um ambiente 

como seu. Sem a identidade cultural – o que seria impossível -, que se trata de uma identidade 

coletiva, as pessoas não conseguiriam encaixar-se em uma sociedade. Por esta concepção de 

identidade, a cultura demarca inclusive as diferentes personalidades que apresentam algum ou 

algumas características em comum, formando assim os diversos grupos socioculturais. 

De acordo com Hall (2000, p. 112), “as identidades são, pois, pontos de apego 

temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós”. Quando o 

autor trata da identidade como ponto de apego temporário, está afirmando que a identidade só 

dura à medida que for necessária ou conveniente para quem a tem. Algumas identidades 

culturais podem ser vistas como temporárias, já que se alteram de acordo com a necessidade 

do ser social. Exemplo disso é quando um brasileiro realiza intercâmbio em outro país, então 
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ele lembra e busca vivenciar os traços da identidade cultural brasileira, para sentir-se abrigado 

e protegido, ou seja, integrado a semelhantes, mesmo que à distância.  

Hall (2000, p. 37) distingue três concepções de identidade, são elas: sujeito do 

Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. 

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana como 

um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de 

consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia pela 

primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo –contínuo ou “idêntico” a ele- ao longo da 

existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma pessoa. 

[...] A noção do sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e 

auto suficiente, mas era formado na relação com “outras pessoas importantes para 

ele”, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e símbolos – a cultura – dos 

mundos que ele/ela habitava. [...] A identidade é formada na “interação” entre o eu e 

a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, 

mas este é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 

“exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem. Esse processo produz o 

sujeito pós-moderno, conceptualizado (sic) como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 

  

As identidades modernas estão sendo fragmentadas, fazendo com que as paisagens 

culturais de gênero, sexualidade, nacionalidade, classe, etnia e raça, entrem em colapso. Este 

colapso designa o que se compreende como identidade cultural na pós-modernidade . Neste 

contexto, Mercer (1990, p. 43) afirma que “a identidade somente se torna uma questão quando 

está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela 

experiência da dúvida e da incerteza”. Tajfel (1983, p.290) apresenta uma definição de 

identidade social entendida como “aquela parcela do autoconceito dum indivíduo que deriva 

do seu conhecimento da sua pertença a um grupo (ou grupos) social, juntamente com o 

significado emocional e de valor associado àquela pertença”. O autor ressalta que esta 

definição é limitada e destinada à discussão, reconhecendo a complexidade que envolve a 

imagem ou conceito que um indivíduo tem de si.  

Alguns autores definem o conceito de identidade como imagem, representação e 

conceito de si, fazendo referência a um conjunto de traços, imagens, sentimentos que o 

indivíduo reconhece e julga fazer parte dele próprio (JAQUES, 1998). É desta forma que os 

pichadores reconhecem-se como pertencentes ao mesmo grupo, não só por praticarem as 

mesmas ações – tais como arriscarem-se na madrugada, escalarem edificações, 
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descumprimento da lei, pichação em locais que não são seguros-, mas também pela forma de 

vestir, modificações corporais
17

, hábitos de lazer, gosto musical, etc. 

“Construir uma identidade substancial é um trabalho que requer vontade, ação, 

engajamento, inteligência e criatividade”, afirmam Bruschi e Guareschi (2003, p. 92). Ou 

seja, as identidades pós-modernas sugerem que qualquer um pode mudar e qualquer um pode 

se refazer. No entanto, o ponto negativo é que a identidade tornou-se aplanada e trivializada 

em termos de estilo, aparência e consumo, onde cada um é definido pela sua imagem, bens e 

estilo de vida. O autor acrescenta que nossa identidade é uma construção e que cada um pode 

mudar e transformar sua vida de acordo com seu próprio projeto (KELLNER, 1996). 

A família é o primeiro grupo social do qual fazemos parte, a começar pela escolha do 

nome do indivíduo, o que faz com que nos diferenciemos dos demais, e nos dá o sobrenome, 

nos igualando a eles. Com isso, vamos nos diferenciando e nos igualando conforme os vários 

grupos sociais de que faremos parte (CIAMPA, 2001).  

No processo de construção de identidade, ocorre a procura da definição de si mesmo, 

das representações que este possui e do seu modo de “estar” no mundo.  Sendo assim, “o 

indivíduo isolado é uma abstração. A identidade se concretiza na atividade social” 

(MARCÍLIO, 1998, p. 64); ou seja, é nesse processo que alguém se descobre diferente, e, 

distinto de outros; aspectos estes existentes a partir da condição social. De um lado está um 

conjunto de elementos – biológicos, psicológicos, sociais, etc. – que podem caracterizar um 

indivíduo, identificando-o, e de outro, a representação desse indivíduo de forma simbólica – 

ou seja, como ele se representa à sociedade, que expressaria a sua identidade. Por exemplo, 

quando o pichador é convidado a participar de uma Crew, confirma a sua representação 

através de comportamentos que reforcem sua conduta como membro deste grupo.  

A partir da identidade, surge o conceito de si, o reconhecimento pessoal. Para Jacques 

(1998, p. 159), “a importância conferida ao estudo da identidade foi variável ao longo da 

trajetória do conhecimento humano, acompanhando a relevância atribuída à individualidade e 

às expressões do eu nos diferentes períodos históricos”.  

Segundo Hall (2006), possuímos identidades diferentes em diferentes momentos de 

nossas vidas – contexto de atividade profissional, na vida familiar, nas experiências afetivas, 

etc. Inclusive, podem conviver dentro de nós identidades contraditórias, que se alternam à 

                                                 
17

 Entende-se por modificação corporal a alteração deliberada e permanente do corpo humano por razões não 

médicas. Consiste em qualquer alteração realizada em qualquer parte do corpo, com o intuito de diferenciar o 

indivíduo de outros. São utilizadas várias técnicas, como tatuagens, piercings, alargadores e até mesmo a 

escarificação (criação de cicatrizes através de cortes). Disponível em: 

<http://edsonmelosintonia.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html> Acesso em: 09 mai 2014 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
http://edsonmelosintonia.blogspot.com.br/2011_06_01_archive.html
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medida em que nos relacionamos com as pessoas, com o mundo. Com o tempo, através das 

nossas experiências e vivências, aumentamos a nossa bagagem cultural. Dessa forma, seria 

impossível nos mantermos com apenas uma identidade unificada.  

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida que os sistema de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 13). 

 

 

O indivíduo não porta um único papel, já que diversas combinações acabam 

configurando uma identidade como totalidade, capaz de reunir diferentes papéis sociais. Ao se 

apresentar para uma determinada pessoa ou encontrar-se num determinado ambiente, por 

exemplo, o indivíduo se porta de uma maneira, podendo ocultar as “outras identidades”. O 

pichador, por exemplo, pode se comportar de uma forma em uma entrevista de emprego, 

deixando de usar gírias; já na convivência entre os membros da Crew, não existe a 

preocupação do emprego da linguagem formal, prevalecendo a coloquialidade e as 

especificidades do vocabulário deste grupo cultural. 
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3 ESTÉTICA DAS RUAS 

 

“Uma parede em branco é um desperdício de ideias.” 

PAULO LEMINSKI. 

 

Transitar pela cidade e não notar os grafismos urbanos é impossível. Eles estão 

presentes em muros, prédios, placas de trânsito, viadutos e monumentos, às vezes em grande 

quantidade e outras nem tanto.  

Palliman (2000, p. 33) diz que “Os significados de um lugar se alteram em decorrência 

das ações sociais que sobre ele exercem. Estas ações associam-se às condições de inserção 

econômica deste lugar na malha urbana e sua importância estratégica enquanto alvo (ou não) 

de investimentos”. As intervenções urbanas interferem no ambiente, promovendo uma 

transformação ou reação não só no plano físico, mas também no plano intelectual de quem 

passa pelo ambiente e é impactado pela arte. O autor pontua arte urbana como uma prática 

social, onde as obras permitem a apreensão de relações e modos diferenciais de apropriação 

do espaço urbano, envolvendo em seus propósitos estéticos o trato com significados sociais 

que as rodeiam, seus modos de tematização cultural e política. 

Percebe-se a importância da contextualização a respeito da história do graffiti. Assim 

sendo, serão apresentados alguns conceitos encontrados no livro Estética Marginal – Vol. 2 

(SZACHER, 2012, p. 12): 

 

Egrafe (em grego): significa “escrever”, lembrando que antes não havia tinta e se 

escrevia com aranhões; Graphium (em latim): estilete usado para escrever em tábuas 

de cera; Grafia: Representação dos sons da fala por meio de signos. Grafismo: 

intervenção visual humana sobre qualquer superfície; Grafita/Grafite: substância 

química de baixa dureza polimórfica com o diamante, utilizada na composição do 

lápis. Graffito (em italiano): desenho ou escritura feitos com arranhões ou pigmentos 

sobre muros e paredes externas ou internas, desenho feito com grafita sobre 

superfícies maleáveis; Graffiti (em italiano): plural de graffiti, qualquer tipo de 

desenho, pintura ou inscrição com caráter transgressor feita sobre muros e paredes 

na rua, um dos quatro fundamentos do Hip Hop; Graffiterie (em francês): lugar onde 

se faz graffiti; Grafite: termo antropofágico inaugurado no Tropicalismo para se 

referir a inscrições situacionistas – de onde vêm as palavras “grafites”, “grafitar”, 

“grafitado”, etc. 

 

 

A partir disso, é possível compreender que o graffiti é uma forma de expressão que 

interage com o espaço urbano, através da linguagem verbal e não verbal, em diferentes 

superfícies, a fim de expressar ideias, pensamentos e sentimentos.  
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É dessa forma que Souza (2008) reconhece o graffiti como a memória viva da cidade 

através da expressão popular. Seu mundo são os centros urbanos; seu suporte os muros e as 

paredes, tendo como forças motrizes a cor e a forma. Nasceu da necessidade de transmitir 

uma mensagem, de intervir, protestar e provocar o olhar da sociedade para a cidade, através 

de suas cores, símbolos, texturas e palavras.  

Para o grafiteiro Celso Gitahy (1999, p. 117): 

 

Grafitar é o ato do homem marcar seu tempo com o próprio punho, evidenciando 

sua passagem por esse planeta cheio de alegrias e decepções. O graffiti nasce das 

mãos de indivíduos interagindo com o espaço público, não importa a técnica, é um 

traço humano. É uma expressão libertária, não fecha, tranca ou afunila. Nasceu para 

desburocratizar a arte, e não o contrário. 

 

 

O graffiti existe desde os primórdios da humanidade, por meio de mensagens gravadas 

nas paredes das cavernas com ossos ou pedras. Exemplo disso são as mensagens encontradas 

nas Grutas de Lascaux, na França (FIGURA 8).  

 

 

Figura 8: Parede da Gruta de Lascaux, na França 

Foto: GeoAlverca
18

 

 

Nas pinturas rupestres da Gruta de Lascaux, podemos observar que os homens 

primitivos já produziam a técnica do estêncil, utilizando a palma das mãos como molde para 

propagar as suas mensagens. 

 

 

 

 

                                                 
18

 Disponível em: <http://geoalverca.ucoz.com/publ/geologia/geoarte/pinturas_rupestres_de_lascaux/3-1-0-566>. 

Acesso em: 8 nov 2014. 
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Ao formar silhuetas usando ossos furados para soprar pó colorido em volta das 

mãos, os primeiros homens também anteciparam a técnica do estêncil e do spray. Na 

Grécia antiga, foram encontrados fragmentos de argila com anotações entalhadas, 

enquanto escavações em Pompéia revelaram grande diversidade de grafite, entre os 

quais slogans eleitorais, desenhos e cenas obscenas (GANZ, 2008, p. 8). 
 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas usaram inscrições em muros como 

meio de propaganda para provocar o ódio contra os judeus e os dissidentes. Entretanto, o 

graffiti também foi importante para os movimentos de resistência que puderam disseminar 

seus protestos para a população. Ganz (2008) utiliza como exemplo o “Rosa Branca”, grupo 

de inconformistas alemães que se manifestavam contra Hitler e seu regime, através de 

folhetos e slogans pintados. Também, durante as revoltas estudantis das décadas de 60 e 70, 

os manifestantes divulgavam suas ideias com pôsteres - hoje conhecidos como lambe-lambe-, 

e palavras pintadas. 

A Revolução Cultural de Maio de 1968 transformou o spray em uma ferramenta de 

disseminação rápida e massiva. Os revolucionários utilizaram o conceito dadaísta de 

readymade
19

 para subverter a cultura de massa. Szacher (2012, p. 23). Através do movimento 

da Contracultura, os revolucionários viravam a moral da história contra ela mesma, a fim de 

mostrar rejeição à guerra entre imperialismo e socialismo.  

No final da década de 1970, em Nova York, gangues comunicavam óbitos, palavras de 

ordem, ideais, locais de festa e território. Eis que inscrições como Taki 183, Lady Pink, 

Zephir, Barbara 62, Eva 62, Julio 204, Cat 161 e Combread, começaram a tomar conta da 

cidade. Os autores das inscrições pintavam seus nomes em muros ou nas estações de metrô. 

(SZACHER, 2012). 

As duas imagens que seguem mostram como eram as inscrições da época (1971). Na 

primeira imagem (FIGURA 9), podemos observar as tags nos vagões, a maioria com apenas 

uma cor, sem contorno e maiores preocupações estéticas. Já na segunda foto (FIGURA 10), 

há um muro de Nova York, com diversas inscrições, algumas até se sobrepondo a outras. 

Podemos ler inscrições como Barbara 62, Eva 62, Thor, Bingo, entre outros.  

 

                                                 
19

 O termo é criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto, por ele inventado, que consiste em um 

ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critérios estéticos e expostos como 

obras de arte em museus e galerias. Disponível em: <www.itaucultural.com.br>. Acesso em 27 out 2014. 

http://www.itaucultural.com.br/
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Figura 9: Inscrições em vagão de metrô, em Manhattan 

Foto: Site Rimador.net 

 

 

Figura 10: Muro em bairro de Nova York. 

Foto: Site Rimador.net 

 

As tags se tornaram cada vez maiores, até aparecerem os primeiros throw ups nos 

trens de Nova York. “Muitos artistas buscavam o reconhecimento, quer por pintar o maior 

número de trens, quer por serem os autores das melhores pieces
20

.” (GANZ, 2008, p. 9). A 

imagem que segue (FIGURA 11) mostra um trhow up com a inscrição “Worm” em um metrô. 

É possível observar um maior número de cores no preenchimento das letras, também há a 

presença de símbolos, contorno e sombreamento das letras. Assim a visibilidade era maior, já 

que se diferenciava das tags, que na maioria das vezes eram sobrepostas e ficavam escondidas 

embaixo das outras. 

                                                 
20

 Pieces é a abreviação de masterpiece, “obra prima”.  
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Figura 11: Throw up de Jack Stewart (Worm), em metrô de NY 

Fonte: Museum of the City of New York 

 

As pichações políticas de Maio de 1968 e o underground influenciaram muito o 

movimento estudantil brasileiro que assimilou a pichação como uma nova mídia para se 

expressar contra o Governo Militar (1964-1984). Para Cristina Fonseca (1985), pichações 

aparentemente sem sentido apareciam na cidade de São Paulo-SP, estabelecendo um diálogo 

entre a juventude e a população.  

“Sabe-se que durante o Governo Militar, estimulava-se a vigilância de sujeitos 

suspeitos. Cidadãos de vermelho e boina, homens de barba, mulheres de cabelo curto e 

desafetos eram constantemente denunciados por uma rede imensa de olheiros. Muitos 

desapareceram” (SZACHER, 2012, p. 28). A repressão era tão grande que ser pichador era 

tão transgressor quanto ser guerrilheiro, já que cada pichação era uma ofensa ao Governo 

Militar. Na imagem abaixo (FIGURA 12), pode-se observar a seguinte inscrição: “Terrorista é 

a ditadura”, que foi feita durante um protesto em favor da anistia, em 1979 no Rio de Janeiro.  
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Figura 12: Pichação no centro do Rio de Janeiro 

Fonte: Arquivo Nacional, Serviço Nacional de Informações  

 

A pichação “CELACANTO PROVOCA MAREMOTO” (FIGURA 13), criada pelo 

jornalista Carlos Alberto Teixeira, foi estudada no contexto histórico da época durante uma 

das aulas de Leminski: “CELACANTO” – expressão retirada da série japonesa National Kid 

– seria também um neologismo formado com as palavras “cela” e “canto” em alusão às 

prisões e locais de tortura, “elemento que fez com que uma juventude estrangulada, sufocada 

durante anos e anos, de repente, começasse a se expressar em graffiti” (LEMINSKI, 1985). 

 

 

Figura 13: Muro em Ipanema, no Rio de Janeiro 

Fonte: Arquivo Pessoal do jornalista Carlos Alberto Teixeira  

 

“Beirando a marginalidade, jovens se manifestavam anonimamente imprimindo uma 

característica muito específica ao graffiti brasileiro, que é a vontade de ser reconhecido por 

seu estilo pessoal e não necessariamente por um nome, uma gangue ou uma crew”. 

(SZACHER, 2012, p. 30). Podemos constatar esta afirmação, quando observamos as obras de 

diversos grafiteiros, como por exemplo, nos graffitis dos artistas paulistas Os Gêmeos, que 
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utilizam cores como o amarelo e vermelho, com figuras em estilo distorcido, lembrando os 

desenhos e ilustrações de livros infantis. 

Existem diversos estilos de graffiti, que podem ser feitos com diversos materiais, 

como: tinta spray, tinta a óleo ou acrílica, aerógrafo, giz pastel oleoso, pôsteres e etiquetas – 

também conhecidos como lambe-lambe e stickers-, entre outros. Para Ganz (2008), a própria 

técnica do estêncil, feito com tinta ou spray, colocou em evidência alguns dos nomes mais 

famosos do graffiti: Banksy e o alemão Thomas Baumgartel. 

No Brasil, o graffiti, também conta com um estilo diferente que não existe em outros 

países: a pichação, um estilo de escrita que se originou em São Paulo. Conforme Ganz (2008, 

p. 19), “seus praticantes – conhecidos como ‘pixadores’- colocam suas vidas em perigo para 

alcançar o topo dos edifícios, e não deixam passar em branco nenhuma fachada. Os grafiteiros 

brasileiros, hoje em dia, se esforçam para ganhar o reconhecimento do mundo todo”. 

Sobre a pichação de São Paulo, Szacher (2012, p.31) aponta: “Tinta látex e rolinhos de 

espuma serviram muito bem às gangues de Sampa. A técnica se diferencia tanto que recebe 

nome próprio: pixo”. O desenvolvimento de estéticas específicas, o estilo individual dos 

grafiteiros e suas constantes atuações por toda a cidade levam muitos críticos a afirmar que 

essa cidade seja hoje a capital mundial do graffiti. A pichação de São Paulo pode ser 

observada na FIGURA 14, que mostra as inscrições feitas em um prédio localizado no centro 

da cidade de SP, onde alguns pichadores foram ousados para fazer suas inscrições, utilizando 

corda
21

 para fazer a pichação de cima a baixo. 

 

                                                 
21

 Esta informação foi obtida pela entrevistadora durante sua viagem para São Paulo no mês de outubro de 2014. 

O pichador que assina “PERIGO” disse que esta foi a primeira vez em que fez pichação com corda. 
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Figura 14: Pichação na lateral de prédio, próximo ao Teatro Municipal de SP 

Fonte: Arquivo Pessoal do pichador Dents Sap 

 

O contato da elite intelectual brasileira com a estética marginal contribuiu com o 

surgimento da Poesia Visual. Seguindo a linha da Revolução Cultural de Maio de 1968, a 

intenção das pichações poéticas passava por um sentimento de desobediência civil. Fernando 

Meirelles (2012) relembra que a principal meta era afirmar “Tem gente viva por aqui”. As 

pichações poéticas da Poesia Visual fizeram a transição entre o graffiti escrito e o graffiti 

desenhado e o movimento assimilou a influência dos quadrinhos, dos punks e do skate. 
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4 METODOLOGIA 

 

A natureza desta pesquisa é qualitativa, visto que se buscou analisar as características 

identitárias culturais de uma amostra de indivíduos, os pichadores de Santa Maria. Segundo 

Michel (2005, p. 33), a pesquisa de natureza qualitativa “fundamenta-se na discussão da 

ligação e correlação de dados interpessoais [...]. A verdade não se comprova numérica ou 

estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica [...]”.  

A principal característica deste tipo de pesquisa é o fato do pesquisador observar, 

registrar e analisar os dados obtidos, instituindo na figura do pesquisador um interpretador da 

realidade, tal como afirma Bradley (1993). O comportamento humano tem sempre um 

sentido, a partir de interpelações de ordem social e cultural. Os sentidos são manifestados 

pelas atitudes das pessoas, que agem em função de suas crenças, valores e sentimentos. Sendo 

assim, em pesquisas de natureza qualitativa são analisados dados como: descrições detalhadas 

de comportamentos, citações diretas de pessoas sobre suas experiências, transcrições de 

entrevistas e discursos, dados com maior riqueza de detalhes e profundidade, interações entre 

indivíduos e grupos, etc.  

Na investigação, os dados analisados foram coletados por meio de 08 entrevistas em 

profundidade com a amostra do grupo o qual se pretendeu identificar o perfil identitário 

cultural - os pichadores-.  

O método de observação participante também se mostrou interessante à identificação 

das práticas culturais da amostra, seguida pela caracterização do perfil cultural médio dos seus 

integrantes. Segundo Travancas (2012), na observação participante, o pesquisador não se 

coloca ingenuamente, pois deve estar atento ao seu papel no grupo. Esta integração da 

investigadora ao grupo investigado foi facilitada pelo fato desta conhecer pessoalmente vários 

dos seus integrantes, apresentando inclusive uma relação de amizade com muitos deles – o 

que se caracteriza como um aspecto positivo, pois a grande maioria destes indivíduos mantém 

sua identidade em anonimato, devido à ilegalidade de suas práticas de pichação. Além disto, 

da defesa do sigilo da sua identidade, por uma questão ideológica, dificilmente esses 

indivíduos seriam exatamente solícitos à aplicação de questionário ou entrevista por alguém 

externo ao grupo, por serem contrários à forma pela qual muitos materiais publicados – 

especialmente os midiáticos – compreendem suas práticas, suas motivações, suas 

caracterizações socioculturais, etc. 

As entrevistas foram baseadas em um roteiro semi-estruturado, com perguntas abertas 

e fechadas, já que este apresenta natureza mais interativa, viabilizando a entrevistadora 
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flexibilidade para reordenar a lista de perguntas já existentes e formular outras não previstas 

no roteiro, durante a própria entrevista. O questionário semiestruturado é, de acordo com Gil 

(1999), uma técnica de investigação em que os indivíduos podem expressar-se através de 

questões abertas e fechadas, sendo possível conhecer suas opiniões, valores, crenças, 

situações vivenciadas, sentimentos, expectativas, dentre outros.  

As perguntas foram criadas com base no que se acredita serem os traços de identidade 

cultural mais relevantes para este trabalho. A partir disso, foi feito um pré-teste a fim de 

verificar se o questionário poderia ser aplicado, observando se surgiriam dúvidas em relação 

às perguntas e se precisavam ser reformuladas ou mudar de ordem. Com o pré-teste aplicado, 

foram feitas pequenas alterações nas perguntas e foram criadas mais duas questões. O quadro 

que segue (Quadro 1), apresenta as questões fechadas que estavam presentes no questionário. 

As perguntas foram entregues impressas para os entrevistados, algumas deveriam preenchidas 

e outras assinaladas. No ANEXO A encontra-se a ficha de questões fechadas, que foi entregue 

para os entrevistados responderem.  

 

 

Quadro 1 – Questões fechadas 

 

1. Gênero: 

2. Idade: 

3. Estado Civil: 

4. Escolaridade: 

5. Formação escolar em rede pública ou privada: 

6. Profissão: 

7. Renda Familiar: 

8. Fala outros idiomas? 

9. Tem filhos? 

10. Mora com quem? 

11. Imóvel próprio, cedido ou alugado? 

12. Em que bairro? 
 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa 

 

Nas questões fechadas, os entrevistados poderiam assinalar a questão referente à renda 

familiar que fornecia cinco opções, são elas: até R$ 1.450; de R$ 1.450 a R$ 2.900; de 2.900 a 

R$ 7.250; de 7.250 a R$ 14.500; R$ 14.500 ou mais. Para criar esta questão, foi realizada uma 

pesquisa no site do IBGE, que fornece um quadro para definição de classe social.  

No Quadro 2 são apresentadas as questões abertas que fizeram parte do questionário: 
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Quadro 2 – Questões abertas 

 

1. Tem hábito de leitura? Lê o que? Lembra o último livro que leu? 

2. Que sites e páginas você acessa na internet? 

3. Que mídias você consome? TV, jornais, revistas... Quais seus favoritos? 

4. Quais os locais que você frequenta para entretenimento e lazer? 

5. Você tem smartphone? Seu plano é pré-pago ou pós-pago? 

6. Você consome algum material sobre pichação? 

7. Você possui modificações corporais? Quais? 

8. Como você classifica o seu estilo musical? O que costuma ouvir? 

9. Como você descreve o seu estilo de vestir? 

10. Quais são as marcas que você usa geralmente? Têm preferencia por alguma marca? 

11. Qual é a sua religião? Acredita em Deus? Tem fé? 

12. Há quanto tempo você pratica pichação? 

13. Você faz parte de alguma crew-grife? 

14. Você também faz ou já fez graffiti? 

15. Pra você existe diferença entre graffiti e pichação? 

16. O que te motiva a pichar? 

17. Qual a frequência que você picha?  Quais são os dias, horários e frequência que costuma 

pichar? 

18. Quando vai pichar que tipo de material usa? O que você costuma fazer? 

19. Você já saiu pra pichar sozinho? 

20. Quando não sai sozinho, você sai com quantas pessoas em média? 

21. Você picha somente perto da sua casa? Tem ideia de quantos bairros já pichou? 

22. Já pichou em outra cidade? 

23. Você faz distinção entre patrimônio público e privado? 

24. Usa drogas? De que tipo e com que frequência? Desde quando? Usa drogas quando picha? 

25. Tem ficha na policia como pichador?  E por outro motivo? 

26. Já cumpriu medida socioeducativa?  Por quanto tempo? 

27. Sua família sabe que você picha? Qual a opinião dela? 
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28. Considera a pichação uma expressão de revolta, rebeldia? 

29. Você já foi confundido com ladrão enquanto pichava? 

30. Já cometeu furto?  Como foi? 

31. O que você acha da repressão que vem acontecendo em Santa Maria em torno da pichação? 

32. Como você vê a forma como a mídia se posiciona a respeito da pichação? 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa 

 

 

A amostra dos pichadores foi escolhida por critério de conveniência e acessibilidade, 

visto que a entrevistadora já tinha o contato da maior parte deles. Os entrevistados atuam de 

forma expressiva no cenário de Santa Maria, pelo menos no período em que a pesquisa foi 

realizada. No Quadro 3 são listados os oito entrevistados e seus dados de identificação, 

correspondente a idade, gênero, estado civil e escolaridade. 

 

Quadro 3 – Dados dos entrevistados 

 

Entrevistados Gênero Idade Estado Civil Escolaridade 

 

Entrevistado 1 Masculino 28 Solteiro Ens. Sup. Incompleto 

Entrevistado 2 Masculino 17 Solteiro Ens. Sup. Incompleto 

Entrevistado 3 Masculino 18 Solteiro Ens. Médio Incompleto 

Entrevistado 4 Masculino 20 Solteiro Ens. Sup. Incompleto 

Entrevistado 5 Masculino 22 Solteiro Ens. Sup. Incompleto 

Entrevistado 6 Masculino 19 Solteiro Ens. Médio Completo 

Entrevistado 7 Masculino 17 Solteiro Ens. Médio Completo 

Entrevistado 8 Feminino 25 Solteiro Ens. Sup. Incompleto 

 

Fonte: Elaborado pela autora da pesquisa 

 

É importante salientar que esta é uma amostra de pichadores correspondente a uma 

pequena parcela dos grupos de Santa Maria. Se outra amostra fosse escolhida, os dados 

coletados poderiam ser diferentes. 
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6. CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOS PICHADORES DE SANTA MARIA 

 

No período de 28 de agosto a 7 de novembro de 2014 foram entrevistados 8 (oito) 

pichadores da cidade de Santa Maria – RS. Os pichadores foram convidados a participar da 

amostra por critérios de conveniência e acessibilidade, já que a pesquisadora convive ou tem 

contato facilitado com os componentes do grupo. Optou-se por convidar para a amostra os 

pichadores percebidos como mais atuantes na cidade, durante o período das entrevistas. 

Entretanto, alguns deles não puderam/quiseram participar, por falta de interesse ou receio 

quanto ao resguardo do seu anonimato, obrigando a investigadora a substituir membros. 

Os entrevistados situavam-se na faixa etária de 17 a 28 anos, a maioria pertencia ao 

gênero masculino, solteiros, residentes em diferentes bairros da cidade e praticantes regulares 

da pichação, pré-requisito para tornar-se membro da amostra. O gênero predominante da 

pesquisa foi o masculino em função da representatividade, por isso não foram convidadas 

mais mulheres, já que a questão de gênero não é significativa para os objetivos deste estudo. 

O campo é fortemente dominado pelo gênero masculino, situação que está bem vincada em 

determinados traços distintivos desta cultura. 

As entrevistas semiestruturadas foram aplicas à amostra em encontros individuais, em 

local escolhido por cada entrevistado, para que pudessem se sentir a vontade. Alguns dos 

locais de entrevista foram a instituição de ensino da autora (dependências do Centro 

Universitário Franciscano), na residência da autora, em uma praça e residências dos próprios 

entrevistados. O roteiro de entrevista foi formado por 12 questões fechadas e 32 abertas, 

relacionadas ao perfil identitário, sociocultural e ao universo da pichação. Dois dos 

entrevistados não puderam comparecer à entrevista, então as perguntas foram respondidas por 

e-mail, através do modelo de questionário. 

O perfil sócio-demográfico da amostra estudada revelou que a idade média é de 21 

anos. Em relação à escolaridade, cinco apresentavam ensino superior incompleto, sendo que 

três deles cursam Artes Visuais, um Publicidade e Propaganda e um o curso de Direito, que 

atualmente havia sido trancado. Um está concluindo o Ensino Médio e dois já concluíram o 

Ensino Médio e estão estudando para o vestibular. Seis dos entrevistados estudaram em escola 

pública e dois em escola pública e privada. Então, podemos concluir quanto à escolaridade 

que a maior parte dos entrevistados já concluiu o Ensino Médio e que aspiram à formação 

superior, pois alguns já estão na faculdade e os outros estão se preparando para o vestibular. 

Em relação à moradia, sete dos oito entrevistados moram em imóvel próprio, sendo 

que um mora sozinho, três com os pais e o restante com avós e tios. O entrevistado que possui 
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imóvel alugado, mora com os amigos. Cinco deles moram no Bairro Centro, um em Camobi, 

um no Parque Pinheiro Machado e outro no Bairro Jucelino Kubitschek. A maioria dos 

entrevistados mora em imóvel próprio, localizado no centro da cidade, mas todos eles picham 

na região central da cidade, mesmo tendo quatro que moram em bairros afastados. 

A respeito da renda familiar, três declararam que é de no máximo 2 salários mínimos, 

dois de 2 até no máximo 4 salários mínimos, dois de 4 até no máximo 10 salários mínimos e 

um de 10 até 20 salários mínimos. Em síntese, pode-se concluir que os pichadores estariam 

classificados como classe C, segundo o critério IBGE
22

.  

Em relação às práticas religiosas dos entrevistados, um é católico, um evangélico, um 

ateu e os outros não tem religião, sendo que um deles faz uma forte crítica à Igreja. Quando 

questionados sobre ter fé e acreditar em Deus, as respostas foram variadas. Algumas delas 

foram: 

 

Acredito numa parada maior assim. [...] Existem energias que tudo o que tu fizer vai 

voltar. Tudo tem uma vibração, tu vai atrair o que tu fizer (Entrevistado 5).  

 

Não acredito no Deus dá igreja ou da bíblia, acredito que existe algo mais forte que 

um ser humano, mas não sei o que é e não vou ficar quebrando cabeça pensando 

nisso. Tenho fé sim, em mim mesmo (Entrevistado 6). 

  

 Percebeu-se que mesmo aqueles que não têm religião, acreditam em uma força maior, 

mesmo que seja à força do pensamento. Para os pichadores é importante pensar positivo antes 

de iniciar cada pichação, torcendo para que nada dê errado, pois os riscos são muitos. Podem 

cair de um prédio e se machucar, ser agredidos por moradores ou pela polícia, ser presos. 

Assim sendo, é necessário acreditar que sempre vai dar tudo certo. 

Quanto ao hábito de leitura, as respostas foram bem divididas. Metade dos 

entrevistados não tem hábito de ler livros e o restante gosta de ler. Os tipos de leitura 

apontados foram variados, como: psicologia, sociologia, filosofia, informativos, poemas, 

quadrinhos, biografias de autores e livros acadêmicos. Utilizam a internet como principal 

mídia e alguns têm o hábito de ler jornais (impressos e digitais) e assistir televisão – 

noticiários, séries e filmes. Os principais sites acessados são Facebook, Youtube e Tumblr, 

para buscar referências e consumir materiais como documentários e fotos de pichação. As 

páginas pesquisadas são sempre relacionadas à Arte Urbana, graffiti, tatuagem e pichação. 

Assim, percebe-se que os entrevistados estão sempre buscando se atualizar em seu meio, seja 

                                                 
22

 Conforme os dados mostrados no site: <http://www.datosmarketing.com.br/listas-detalhes-classes-sociais.asp> 
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pela pesquisa de imagens nas mídias sociais e em outros sites ou através de documentários 

que mostram a prática da pichação em outras cidades. 

Referente a entretenimento e lazer os entrevistados responderam que frequentam 

lugares como o Centro Desportivo Municipal – Farrezão, Parque Itaimbé, Viação Férrea – 

GARE, Praça dos Bombeiros e Campus da UFSM. Percebe-se que têm preferência por ocupar 

locais públicos, que permitem que pratiquem esportes como o basquete, andem de bicicleta e 

encontrem os amigos. 

Todos os entrevistados possuem modificações corporais, sete deles têm tatuagem, 

alguns possuem piercing e alargador nas orelhas e um possui escarificação na pele. 

Classificam sua maneira de vestir como largada e confortável, pois gostam de se sentir à 

vontade. Não tem preferência por marca, mas às vezes usam marcas do segmento skate 

devido ao conforto. Também gostam de marcas como Nike e Adidas, por apresentarem maior 

durabilidade e qualidade, segundos os entrevistados. Sobre as marcas de lata (spray) de 

preferência, duas respostas se destacaram:  

 

Não so nenhum pouco exigente pra lata, uso qualquer coisa. Quanto mais podre e 

pior ficar, melhor pra mim (Entrevistado 1). 

 

Cada categoria tem uma lata pra usa na real. Pra pixa tem uma Colorgin, uma 

Renner. Pra faze um trampo tem uma Montana. Mas o que tive o cara da um jeito. 

(Entrevistado 4). 

 

 

 A respeito do estilo musical de preferência, o que foi apontado por unanimidade foi o 

rap. Alguns preferem o rap nacional por ser a língua que entendem, pela ideologia e letra da 

música. Indicaram cantores e grupos como Racionais, Dexter, Sabotage, GOG, Trilha Sonora 

do Gueto e Tupac. Também foi apontado o black music, reggae e eletrônica. Uma das 

entrevistadas informou que não tem restrições quanto a estilo musical, escuta rap, samba, 

brega, pop e mpb. Conclui-se que esses jovens encontram no rap uma forma de 

pertencimento, já que a letra de algumas músicas fala da realidade das ruas e da própria 

pichação, mostrando a revolta contra o sistema, as leis e a polícia. Em algumas situações, os 

pichadores escrevem ao lado de suas assinaturas, frases que estão presentes em letras de rap. 

Nas perguntas específicas sobre pichação, foram observadas diversas questões. Com 

as respostas obtidas, percebeu-se que grande parte dos entrevistados começou a praticar a 

pichação durante o período da adolescência, quando ainda estavam na escola. Muitos 

começaram com a colagem, por meio de adesivos ou lambe-lambe, depois foram para as tags 

de caneta, para por fim ter contato com tinta ou spray. Alguns pararam por um tempo, até 



42 

 

atingir a maioridade ou porque tinham outras prioridades, mas relatam que sempre ficavam 

desenhando em casa e pensando na pichação.  

O fato dos jovens entrevistados terem começado a pichar durante a adolescência se 

justifica por ser uma fase de formação de identidade, onde os jovens buscam o 

reconhecimento social, através de um grupo. O pichador é um bom exemplo da forma como 

as identidades podem ser construídas e reformuladas, gerindo a identidade visível (de filho, 

estudante, trabalhador), aquela que ele procura omitir fora do grupo de pichadores, já que os 

mesmo reconhecem a identidade do sujeito a partir de suas ações como pichador. 

Os relatos sobre o significado de pichação e de ser pichador, bem como dos motivos 

que levam a pichar, revelam diversas questões, principalmente ligadas à revolta, necessidade 

de expressão, notoriedade social, estética da pichação e a defesa de ideais. O entrevistado 5 

fala que a pichação dele representa um diálogo com a sociedade, uma forma de fazer com que 

o trabalhador se reconheça naquelas frases de protesto, fomentando a luta. Já a entrevistada 8, 

quando indagada sobre o que a motivava a pichar, respondeu:  

 

Muita coisa. A questão territorialista é um motivo, marcar aquele canto da cidade 

com minha tag entre tantas outras, buscar visibilidade no concreto e no meio de 

tanta gente que só repara no seu umbigo. Outro motivo é a questão social de 

criminalizar o pixo, de julgar um rabisco de um individuo uma sujeira, que na 

mesma casa que tem o meu rabisco sujo tem um sujeito mais sujo ainda que bate na 

mulher, ou um patrão que escravisa o funcionário, e o meu rabisco ainda é 

considerado a sujeira, tá ligado? Tem que riscar mesmo, tem que pixar mesmo e 

fazer com que a sociedade pare de querer arrumar a casa e esconder a sujeira 

debaixo do tapete gastando tinta enquanto tem gente sem um canto pra abrigar uma 

criança. A sociedade incoerente em pensamento, egocêntrica e egoísta.  

 

 

Contatou-se que são muitos os motivos que fazem a entrevistada 8 a pichar, a questão 

de ter o seu nome demarcando um determinando lugar; o confronto com a sociedade e o 

sistema que pune pessoas por pichar, enquanto uns “sujam” as paredes de tinta, tem outros 

“sujando” as mesmas de sangue e ficam impunes.   

Hall (2003) cita que as sociedades ocidentais pós-modernas são orientadas pelo 

sistema globalizante de mercado, caracterizado pela total fluidez de mercadorias e marcas. 

Elas carregam em si as referências culturais concernentes à sua origem, promovendo uma 

nova e marcante descentralização da identidade das pessoas na pós-modernidade. Esta 

descentralização é agora marcada pelo contato contínuo com novas culturas das mais diversas 

regiões do mundo, tendo como característica básica as regras liberais de comércio, comércio 

esse alicerçado em avançadas formas de publicidade e marketing. Paradoxalmente, essas 

ideologias de mercado estão também presentes na busca e na formação das identidades dos 
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adolescentes marginalizados, e em suas organizações grupais, através de seus líderes, crews e 

grifes, que se manifestam em práticas da cultura popular urbana, como a pichação.  

Notou-se que a pichação é uma prática experenciada grupalmente, raramente os 

pichadores saem para a prática sozinhos. A grande maioria dos sujeitos deste estudo pertencia 

a crews, sendo que um deles faz parte das grifes Os Mais Fortes e O Sistema Sofre. Elas são, 

na maioria das vezes, ilegíveis para as pessoas alheias ao grupo ou à subcultura, apenas 

reconhecendo-as os que a ela pertencem. Desta forma, pertencendo a uma determinada crew 

ou aliança, os jovens conseguem um potencial de maior “eficiência identitária”, tornando-se 

mais visíveis.  

Tajfel (1983) pontua que o indivíduo justifica sua pertença a um grupo a partir do 

significado emocional e de valor associado a esse pertencimento. Isto é notável quando um 

dos entrevistados fala a respeito da crew que pertence, considerando-a como uma família que 

o representa pela questão ideológica, onde nenhuma tag vai ser superior a sua família: 

Latinos.  

A maioria dos entrevistados picha semanalmente, tendo preferência pelos dias de 

semana, devido ao menor fluxo de pessoas nas ruas e também porque acreditam que a polícia 

atua mais nos finais de semana. Geralmente utilizam materiais como spray, canetão, tinta 

acrílica, rolinho de pintura e cabo extensor. Não fazem distinção entre patrimômio público e 

privado e com a exceção de dois entrevistados, consideram que todos os muros são suporte 

para a pichação. O entrevistado 2 fala não acha adequado pichar escolas e hospitais quando se 

está lutando por mais educação e saúde, já o entrevistado 4 fala que só não picha em 

cemitérios.   

Deste modo, a pichação configura-se como uma atividade que invade os centros 

urbanos, num processo que Silveira (1991) denomina “deriva pelos interstícios sociais”. 

Formam-se territórios itinerantes que podem ser compreendidos como uma manifestação do 

sistema de comunicação presente nas sociedades complexas, marcadas pela fluidez e 

multiplicidade. Nesse processo de multiplicidade e pulverização das mensagens visuais, nota-

se, como objetivo desses jovens, pichar suas inscrições em todos os bairros da cidade e em 

lugares de maior visibilidade, como o centro. Também buscam locais estrategicamente 

situados, a fim de ter maior visibilidade, tornando possível um maior diálogo. 

Correspondente aos processos judiciais dos entrevistados, um disse que possui várias 

ocorrências, mas não informou quais. Outros pichadores têm ocorrências referentes à 

pichação e algumas delas são enquadradas como crime ambiental, invasão de patrimônio 

privado e uma Operação da Polícia Civil, que indiciou os pichadores por formação de 
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quadrilha, dano ao patrimônio e corrupção de menores. Um dos pichadores tem um processo 

por porte de maconha. Dois entrevistados não têm processos judicias e um deles não informou 

a respeito. Alguns pichadores já cumpriram serviço comunitário e medida socioeducativa. 

Quando perguntados se a família sabe que eles praticam pichação, cinco falam que a família 

sabe, dois que não sabe e um não respondeu.  

Nota-se que quando os pichadores cumprem a pena relacionada à pichação, prestando 

serviço comunitário/medida socioeducativa, não param de pichar. O entrevistado 2 fala que 

gostou de ter feito o serviço comunitário, pois foi uma forma de ajudar os parentes das vítimas 

da Boate Kiss, mas isso não ia fazer ele parar de pichar. O entrevistado 3 fez medida 

socioeducativa e foi isso que o deixou mais indignado, pois teve que fazer aulas de 

instrumentos e aulas de graffiti que ele definiu como “uma baboseira”.  

Cinco entrevistados responderam que já fizeram graffiti autorizado. Para alguns 

entrevistados não existe diferença entre o graffiti e a pichação, já que são formas artísticas de 

expressão, que tem a mesma ideologia.  

 

Não tem coisa separada uma da outra. Quem separa é alienado, tá tentando entender 

da pior maneira. Um é o princípio do outro, extensão do outro. [...] Pichação é a 

expressão artística mais incontrolável atual (Entrevistado 1). 

 

 

Outros entrevistados apontam para a diferença estética que existe na pichação e no fato 

de ser uma prática ilegal. As narrativas abaixo expressam esses aspectos: 

 

Entre graffiti e pichação existe a diferença estética, porque se tu for estuda tipo na 

essência os dois começaram do mesmo jeito. É tu chegar e se expressar da maneira 

como tu te sente naquela hora, naquele momento tu faz. Graffiti não tinha 

autorização no inicio, tipo os caras se expressavam. [...] Tipo, um cara que pixa pode 

tá expressando ódio, pode se revolta, às vezes pode se amor, entendeu? Tudo 

depende.. [...] A pichação às vezes é umas letra mais elaborada ou mais simples. O 

graffiti pode se com látex, tu pode usa vários materiais, várias técnicas e a pichação 

é mais livre, quase sempre é rolo, tinta, tu pode usa extintor, uma caneta, alguma 

coisa assim, mas quase sempre é na base de uma cor só. Graffiti já pode usa mais 

materiais, mais cores, tá ligado? Mas a essência é a mesma, muda é a estética 

(Entrevistado 2). 

 

Pichação é vandal, é contra o sistema na real. Mas graffiti é massa também, porque o 

cara evolui ali, desenhando, pensando num mural completo, pensando na letra, 

pensando na sombra, pensando em cor que tem que combina. Pichação já é um 

estudo de letra, tu tem que faze várias letra, pensa no formato da letra. Não é que o 

graffiti seja mais difícil que a pichação, pichação é foda também, tu ser original. 

Hoje a maioria faz na cara larga, igual aos outros, parece igual minha letra, ei o cara 

vê vários, vários. Na real o cara pega um conhecimento né, de olha vários tu bola 

um, tu tem uma referência de várias letra, dai tu vai cria uma coisa na tua cabeça e 

vai sai a tua. (Entrevistado 4) 
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Dificil porque o lance é meio estereotipado pelo senso comum, mas acho que a 

diferença ta meio que no vandal e no autorizado. O pixo não tem a estética que a 

sociedade busca no graffiti, de beleza, perfeição e tal, o pixo é o rabisco feio feito 

por algum marginal e pra mim tem tanta beleza nesse quanto no graffiti. Há divisão 

até dentro da "classe" de grafiteiros, alguns não aceitam o pixo e muitos pixadores 

veem o graffiti como uma linguagem da rua corrompida pela sociedade e virar uma 

solução pra pixação, é complicado... Rende uma puta reflexão. É ponto de vista. 

(Entrevistado 8) 

 

 

Ao falar de vandalismo os entrevistados 4 e 8 estão se referindo a ilegalidade da 

pichação, que é feita sem o consentimento dos proprietários das casas, prédios e muros 

pichados. Para o entrevistado 4, através do graffiti é possível explorar novas técnicas em 

função de ter mais tempo para realizar o trabalho, mas considera que não é isso que torna a 

prática do graffiti mais difícil que a pichação, pois a pichação também apresenta 

preocupações de ordem estética, cuja prova é o estudo de letras dos pichadores para elaborar 

um alfabeto estilizado próprio, buscando se destacar em seu meio. A partir de pesquisas na 

internet, em cadernos de pichação que também são chamados de “folhinhas” e até mesmo nas 

ruas, é possível buscar por referências para poder criar uma caligrafia original e quanto maior 

a prática, maior a facilidade com os traços, que vão ficando cada vez melhores. 

As próximas narrativas apontam que a diferença maior está no caráter subversivo da 

pichação, envolvendo os riscos da prática e a adrenalina, e mostram claramente que a 

preferência dos entrevistados é a pichação, até porque os mesmos falaram que nunca 

praticaram o graffiti autorizado. 

 

Eu acho que tem bastante diferença sim, eu particularmente acho mais bonito pixo, 

gosto muito mais do pixo, acho a estética da transgressão, da revolta, de estampa 

uma verdade ali, de escancara o bagulho. Eu acho que isso é o que mais eu acho 

foda do pixo, que eu mais acho que difere do graffiti. Claro que tem muito graffiti 

foda, mas eu vejo um caráter mais subversivo no pixo e arte é arte, né? (Entrevistado 

5) 

 

Claro que existe diferença, graffiti é simplesmente como pintar um quadro, uma 

coisa normal, tu compra a tinta e pode pintar naquele muro. Pichação é outra coisa 

totalmente diferente, adrenalina total, risco de ser preso, risco de alguém querer te 

agredir, resumindo é ilegal, essa é a essência da pichação. (Entrevistado 6) 

 

Existe sim, graffiti é mais arte mesmo, mais desenhos, mais cores, mais pra enfeitar 

um espaço, tá ligado? Pichação é mais pra agredir o sistema mesmo, pra suja a 

cidade, pra eles verem que a gente tá vivo e que a gente também tem poder 

(Entrevistado 7). 

 

 

 Quando questionados a respeito da repressão em torno da pichação e ao 

posicionamento da mídia, os entrevistados argumentam que existe uma grande preocupação 

em torno do patrimônio privado, que as pessoas condenam a pichação como uma prática 
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esteticamente feia, colocando o graffiti como solução. Também mostram indignação em 

relação à atuação da polícia militar e guardas municipais, que ao invés de prender os 

bandidos, estão pretendo pichadores, até matando. A mídia divulga as Operações Policiais que 

são feitas para combater a pichação, a fim de mostrar que tem algo sendo feito, escondendo os 

outros problemas que não são resolvidos. Segundo os entrevistados, mesmo tendo repressão, a 

pichação só vai aumentar, pois o que move esta prática é a indignação. O entrevistado 5 

comenta: 

Eu acho uma puta hipocrisia, primeiro porque os cara vão puni um pichador com um 

dano a liberdade, dano a vida, por ele ter cometido teoricamente um dano ao 

patrimônio público, um patrimônio visual. O cara pichou um muro, jogo tinta no 

muro e a sanção que ele vai sofre do estado é um dano a liberdade dele. Sendo que o 

que é garantido pela Constituição é o bem tutelado a vida. Então tu ta colocando o 

patrimônio acima da liberdade a vida. Então é uma inversão de valores que é 

colocada pela sociedade burguesa. Toda hora na mídia aí, a gente vê policial 

matando gente, inocente ou não, mas tão matando gente, tá ligado? Matando 

trabalhador, matando pichador. Então é foda, é muito foda essa supervalorização do 

patrimônio em detrimento da vida. 

 

 

Um dos motivos do entrevistado 5 ter trancado o curso de Direito foi a indignação em 

relação a algumas leis, incluindo a punição dada aos pichadores. Segundo ele, o que o 

pichador faz é insignificante perto da punição que ele pode receber, pois ao fazer uma 

pichação, pode ser preso e privado de sua liberdade. Questiona se um patrimônio tem mais 

importância que a liberdade de um cidadão, e se realmente vale a pena colocar um pichador 

na cadeia, marcando a vida dele por causa da marca que foi deixada por ele em uma parede. 

Os sujeitos afirmaram que a sociedade os percebe de maneira depreciativa, como 

vândalos, vagabundos e marginais. Isso indica uma relação de atrito e conflito entre sociedade 

e os pichadores. Isso pode acrescentar significação ideologicamente negativa, desvalorizada, à 

construção da identidade dos jovens pichadores: 

 

Olha só, as pessoas julgam o cara como o vagabundo que não faz nada, mas eu 

trabalho, estudo, faço um monte de coisa. Pelo menos a minha mãe sabe que eu faço 

as coisas, ela não concorda com o meu gosto. [...] Ficam julgando o cara, “ah, é 

vagabundo”, isso ai minha mãe tem a consciência limpa, ela sabe que eu so tudo 

menos isso. (Entrevistado 2). 

 

O entrevistado 2 que tem 17 anos, preocupa-se com a opinião da mãe, que foi criada 

em uma outra época e não consegue entender o que de fato o motiva a pichar, já que ninguém 

da família gosta da pichação. Mas na declaração a cima, percebe-se que ele fica tranquilo, 

porque sua mãe sabe que ele não é um “vagabundo”, pois já está na faculdade e faz várias 

atividades além de praticar a pichação. 
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O entrevistado 2 comentou que os pichadores marcam uma determinada época, às 

vezes decidem parar porque tem outras prioridades. Acrescenta que muitos começam por 

impulso, assim como quando decidem fazer academia e param. Esse discurso do entrevistado 

remete ao pensamento de Hall (2000), que afirma que as identidades são pontos de apego, 

pois existem por necessidade, alterando-se de acordo com as necessidades do indivíduo. Às 

vezes, por questões familiares, é necessário parar com a prática da pichação, como 

exemplificou o entrevistado 3 que parou de pichar durante 6 meses, até completar 18 anos de 

idade, pois achava muito ruim seus familiares terem que ir busca-lo na delegacia por ser 

menor de idade.  

Como dito anteriormente, os pichadores reconhecem-se enquanto grupo, não só por 

fazerem a mesma prática, mas também por questões identitárias pontuadas por eles mesmos. 

A forma de vestir, largada e confortável, usando bonés e tênis de skate; modificações 

corporais, praticamente todos tatuados; hábitos de lazer, ocupando espaços públicos como 

praças e parques; gosto musical, rap, dentre tantas outras questões que foram analisadas.  

A identidade dos pichadores é formada dentro do grupo a partir de suas pichações e 

vão adquirindo maior notoriedade e respeito a partir de práticas mais ousadas ou até mesmo 

pela quantidade de pichações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar esta pesquisa, que teve por objetivo geral identificar a identidade coletiva 

dos pichadores do município, percebeu-se que a pichação é uma prática essencialmente jovem 

e masculina.  Ser pichador implica abraçar uma realidade à margem dos padrões hegemônicos 

e normativos dominantes. Significa correr riscos em uma sociedade que censura a prática da 

pichação, onde as recompensas são unicamente de natureza simbólica, afetiva e social. 

Como visto no decorrer deste trabalho, é impossível falar da pichação sem falar do 

graffiti. O graffiti é um dos quatro elementos da Cultura Hip Hop, que também tem como 

elementos o dj (disk jockey), o mc (mestre de cerimônias) e o b.boy (breaking boy). O 

movimento surgiu no final dos anos 60 nos guetos de NY e pode ser entendido como uma 

cultura de rua engajada pela luta dos direitos civis e sociais dos jovens negros da periferia. 

Esses jovens encontram no Hip Hop uma forma de canalizar a revolta contra a sociedade que 

oprime, julga, discrimina, limita e impede que tenham uma vida realmente social. 

Apenas no Brasil é utilizado o termo pichação, distinguindo do graffiti por ser uma 

prática ilegal e com diferenças estéticas. Designa a expressão de ideias através da linguagem 

verbal ou não verbal, que se relacionam com o espaço das cidades, dividindo espaço com o 

asfalto, o cinza da arquitetura urbana, o cheiro da fumaça, o barulho dos motores e a correria 

da cidade.   

A pichação se dá por meio de tags, frases de protesto, assinatura indicando o nome de 

crews e grifes, podendo estar em diversos suportes, como muros, fachadas de prédios, 

marquises e placas. Pode ser feita com diversos materiais, como, por exemplo, rolo de pintura 

e tinta acrílica ou a óleo, utilizando cabo extensor para atingir uma altura maior, também pode 

ser usada tinta spray, pincel atômico, caneta caseira feita com corante, giz de cera, pasta de 

sapato, entre outros.  

Em relação à amostra convidada para compor a pesquisa, não foi possível entrevistar 

todos pichadores observados como mais representativos no cenário da cidade, pois alguns 

ficaram com receio já que a Polícia Civil continua com a investigação e um traço forte do 

perfil dos pichadores é o fato de serem anônimos fora de seu grupo.  

Os oito entrevistados que fizeram parte da amostra, foram importantes para concluir 

que estava correta a hipótese de que a mídia transmitia informações errôneas a respeito da 

identidade dos pichadores. Chegou-se a um perfil médio da identidade dos pichadores, que 

são homens, jovens, solteiros, pertencentes à classe C, moram em imóveis próprios e com os 
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pais, concluíram o ensino médio e buscam a formação superior. Frequentam lugares públicos 

para entretenimento e lazer, não tem preferência por marca, fumam maconha e praticam 

pichação regularmente, tendo preferência por pichar em grupo.  

As entrevistas revelaram que estes jovens enxergam na pichação uma forma de 

confronto com a sociedade, onde marcam o seu nome por questões territorialistas e estéticas. 

A amostra pesquisada também expressou percepções depreciativas em torno das autoridades 

legais, como a polícia e o governo. Os representantes da lei e ordem são percebidos como 

instituições sociais violentas e corruptas, isto é, sem legitimidade para representar a justiça e a 

lei. Também vale para a mídia, que segundo os entrevistados é a responsável pela repressão 

em torno da pichação.  

Durante as entrevistas foi facilitado o diálogo com a amostra pelo fato da autora ser 

pertencente ao grupo, que se mostrou a vontade com as perguntas que foram elaboradas a 

partir da experiência da acadêmica com a pichação. Outro ponto essencial para que os 

entrevistados se sentissem confortáveis, foi que puderam escolher o horário e local das 

entrevistas, que ocorreram de forma descontraída. 

O estudo faz-se importante para a área da Comunicação, pois caracteriza a identidade 

cultural dos pichadores de Santa Maria e indica as principais motivações para a prática, o que 

até hoje é pouco explorado no meio acadêmico. Não se pode ignorar o que já faz parte de 

nossa realidade, a pichação aumenta a cada dia e é necessário compreender este processo que 

comunica algo e que assim como a publicidade chega sem pedir licença e invade nossas casas. 

Seria interessante fazer uma entrevista com os Santa-marienses e investigar qual é o 

perfil que eles apontam como sendo o dos pichadores, para verificar se são influenciados pela 

grande mídia. Outra pesquisa que pode ser feita é em relação à semiótica da pichação, assim 

como um documentário onde os pichadores pudessem contar suas experiências. 

Este trabalho, sem dúvida foi o mais prazeroso de todo o período acadêmico, pois trata 

de um tema faz parte da realidade da autora, que queria comprovar que o perfil dos pichadores 

é diferente daquele que se vê na mídia. 

 A pichação não é um mero rabisco feito para “danificar” uma parede, mas sim, um 

rabisco feito com amor, que tem uma ideologia, um propósito. Antes de um picho pertencer a 

uma parede, é feito um estudo de caligrafia, é pensando no material que vai ser usado, no 

melhor horário, melhor lugar.  

A pichação é uma resposta ao estilo de vida pós-moderno, que cresce a cada dia e não 

são operações policiais ou penas mais severas que vão frear esse movimento, pois quanto 

maior a repressão, maior será a revolta e é isso que motivo cada pichador a sair de casa. 



50 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

BAUMAN, Zygmund. Vida Líquida.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

 

BESIDE COLORS. Disponível em: <http://besidecolors.com/o-beside/>. Acesso em: 16 mai 

2014 

 

BRADLEY, Jana. Methodological issues and practices in qualitative research. Library 

Quarterly, 1993. 

 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no 

Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1996.  

 

CIAMPA, Antonio da Costa. Psicologia Social. 13. ed., São Paulo: Brasiliense, 2001.  

 

FONSECA, Cristina. A poesia do Acaso (na Transversal da Cidade). São Paulo: Queiroz, 

1985. 

 

GANZ, Nicholas. O mundo do grafite: arte urbana dos cinco continentes. São Paulo: 

Livraria Martins Fontes, 2008. 

 

GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Rio de Janeiro: 

LP&M, 1999. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

GITAHY, Celso. O que é graffiti. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

 

GUARESCHI, Neuza Maria; BRUSCHI, Michel Euclides. Psicologia social nos estudos 

culturais: perspectivas e desafios para uma nova psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2003. 

 

GUIZZO, João. Introdução à sociologia. 1.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

2009. 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

HALL, Stuart. Identidade e diferença: a perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis: 

Vozes, 2000. 

 

HOLANDA, A. B. Dicionário Aurélio Escolar da Língua Portuguesa. Editora Nova 

Fronteira, Rio de Janeiro, 1998. 

 

JACQUES, M. G. C. Identidade. In ______. Psicologia Social Contemporânea. Petrópolis: 

Vozes, 1998. 

 

KELLNER, Douglas. Media Culture: cultural studies, identity and politcs between the 

modern modern and the postmodern. Nova York: Routledge, 1996.  

 

http://besidecolors.com/o-beside/


51 

 

MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Criança Abandonada. São Paulo: Hucitec, 

1998. 

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais: Um guia 

prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. São 

Paulo: Atlas, 2005. 

MORIYAMA, Victor. Estética Marginal – Vol. 1. São Paulo: Zupi, 2009. 

 

PALLIMAN, Vera. Arte urbana. São Paulo: FAPESP, 2000. 

 

SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. São Paulo: Braziliense, 2006. 

 

SILVA, R. M. C. (Org.). Cultura Popular e educação. 1.ed. Brasília: MEC, 2008.  

 

SOUZA, Graça. A arte do grafite. Trabalho final de Graduação, Novo Hamburgo, Feevale, 

2008. 

 

SZACHER, Allan. Estética Marginal – Vol. 2. São Paulo: Zupi, 2012. 

 

TAJFEL, Henri. Grupos humanos e categorias sociais. Lisboa: Livros Horizonte, 1983. 

 

THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em Comum: Estudos sobre a cultura popular 

tradicional. São Paulo: Companhia das letras, 2005. 

 

WILLIAMS, Raymond. Culture is ordinary. In: GRAY, Ann; McGUIGAN, Jim. Studying culture. 

London: Arnold, 1997.  

 

 

 

 

 



52 

 

APÊNDICE A – Roteiro de perguntas fechadas 

 

 

Gênero: _________________________ 

Idade: ________ 

Estado civil:  

(  ) solteiro  

(  ) casado  

(  ) separado  

(  ) viúvo 

Escolaridade: 

Ensino Fundamental: (  ) Incompleto (  ) Completo 

Ensino Médio: (  )Incompleto (  ) Completo 

Superior: (  ) Incompleto (  ) Completo  Curso: ______________________ 

Formação escolar em rede pública ou privada: _________________________ 

Profissão: _________________________ 

Renda Familiar: 

(  ) Até R$ 1.450 

(  ) De R$ 1.450 a R$ 2.900 

(  ) De 2.900 a R$ 7.250 

(  ) De 7.250 a R$ 14.500 

(  ) R$ 14.500 ou mais.  

Fala outros idiomas: (   ) não (   ) sim Quais? _______________________ 

Tem filhos? (  ) não (  ) sim Quantos? ________ 

Mora com quem? ________________________ 

(  ) Imóvel próprio (  ) Imóvel alugado (  ) Imóvel cedido  

Em que bairro? _________________________ 
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APÊNDICE B – Roteiro de perguntas abertas  

 

Tem hábito de leitura? Lê o que? Lembra o ultimo livro que leu? 

Que sites e páginas você acessa na internet? 

Que mídias você consome? TV, jornais, revistas... Quais seus favoritos? 

Quais os locais que você frequenta para entretenimento e lazer? 

Você tem smartphone? Seu plano é pré-pago ou pós-pago? 

Você consome algum material sobre pichação? Revistas, livros, filmes, documentários, em 

sites de busca, blogs, em página no facebook, entre outros. 

Você possui modificações corporais? Quais?  

Como você classifica o seu estilo musical? O que costuma ouvir?   

Como você descreve o seu estilo de vestir?  

Quais são as marcas que você usa geralmente? Têm preferência por alguma marca? 

Qual é a sua religião? Acredita em Deus? Tem fé? 

Há quanto tempo você pratica pichação? 

Você faz parte de alguma crew-grife? 

Você também faz ou já fez graffiti? 

Pra você existe diferença entre graffiti e pichação? 

O que te motiva a pichar? 

Qual a frequência que você picha?  Quais são os dias, horários e frequência que costuma 

pichar? 

Quando vai pichar que tipo de material usa? O que você costuma fazer? 

Você já saiu pra pichar sozinho? 

Quando não sai sozinho, você sai com quantas pessoas em média? 

Você picha somente perto da sua casa? Tem ideia de quantos bairros já pichou? Já pichou em 

outra cidade? 

Você faz distinção entre patrimônio público e privado? 

Usa drogas? De que tipo e com que frequência? Desde quando? Usa drogas quando picha? 

Tem ficha na policia como pichador?  E por outro motivo? 

Já cumpriu medida socioeducativa?  Por quanto tempo? 

Sua família sabe que você picha? Qual a opinião dela? 

Considera a pichação uma expressão de revolta, rebeldia? 

Você já foi confundido com ladrão? 

Já cometeu roubo?  Como foi? 
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O que você acha da repressão que vem acontecendo em Santa Maria em torno da pichação? 

Como você vê a forma como a mídia se posiciona a respeito da pichação? 
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APÊNDICE C – Entrevista 1 

 

 

Gênero Masculino, 28 anos, solteiro, tem duas filhas. Não fala outros idiomas, sua formação 

escolar foi em rede pública e hoje está cursando Artes Visuais na UFSM. Trabalha como 

tatuador, mora com sua mãe, padrinho e filhas em casa própria no Bairro Centro. A renda 

familiar é de até dois salários mínimos. 

 

1. Tem hábito de leitura? Lê o que? Lembra o ultimo livro que leu? Leio, e tenho um 

gosto muito eclético para leitura, psicologia por exemplo. Khrischna Murti - Entre o medo e a 

razão. É uma série de livros, é um livro que explica coisas que a religião impõe descontruindo 

Deus, o homem. A própria existência tá no não existir. Uma loucura. 

2. Que sites e páginas você acessa na internet? Pesquiso imagens, referências.  

3. Tem página em alguma rede social? Tenho o facebook, mas nem uso muito. De página 

específica que eu procuro é a “Ruas que falam”. 

4. Assiste tv, lê jornais? Quais seus favoritos? Não assisto TV, raramente leio jornais. Uso 

mais a internet porque tem conteúdos específicos, busco o que quero ler no momento. 

5. Quais os locais que você frequenta para entretenimento e lazer? No mato, na Viação 

Férrea, Gare. De restaurante tem a Panquecaria. Parque Itaimbé também e a faculdade que 

vou por lazer mesmo, pra fazer esculturas, as minhas esculturas, lá no meu ateliê.  

6. Você tem smartphone? Seu plano é pré-pago ou pós-pago? Não tenho, mas tenho 

celular. É pré-pago. 

7. Você consome algum material sobre pichação? Sim, pesquiso no Youtube e também tem 

os próprios cadernos de pichação. 

8. Você possui modificações corporais? Quais? Tenho, gosto muito. Tatuagens, 

escarificação, alargador, piercing. Tira escarificação, ainda vo faze uma decente. 

9. Como você classifica o seu estilo musical? Tem que fala um específico? Coloca Black, 

abrange tudo do blues ao rap, soul, funk, o próprio rock veio do blues. Eletrônico também. 

10. Como você descreve o seu estilo de vestir? Meu modo de vestir é muito simples, tem 

que tá a vontade. No dia a dia eu uso os piores panos que eu tenho, os mais usados, de 

trabalho, rasgado, sujo de barro, tinta... Não que eu tenha muito pano bom. Uma coisa mais 

latina, camisa gosto de camisa xadrez, de botão. Calça social também, meio larga. Pisante 

branco, colorido. Tira a calça social daí, hoje eu não uso tanto, é meio raro, já foi mais. Essas 

meia branca meia canela, pisante preto de borda branca, aquela coisa nostálgica dos anos 90. 

Hahah. Pra sai é a mesma roupa, não tem porque usa outra né? 
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11. Quais são as marcas que você usa geralmente? Têm preferencia por alguma marca? Eu 

realmente tenho preocupação com pisante que é Adidas, porque dura mais. Não tenho 

preocupação de usa uma marca, se eu gosta eu compro. Eu comprei uma bota, me deu vontade 

de compra, experimenta e comprei uma bota. Fiquei sabendo até que tinha bagulho pra se 

toma choque não leva. Pra tatuagem eu sou chato. Marca pra tatuagem, só compro Starbrite e 

se eu acha National, certamente eu vo compra National. E a única tinta que eu compro 

nacional eu compro Iron Works, o resto é bosta, o resto não serve pra nada. Peça que eu 

compro é de preferência de material precioso, linha com bronze, banhado com prata, com 

durabilidade maior que a normal. Basicamente material importado, vindo da Alemanha, 

Bélgica, Itália, Holanda, até coisa Americana tem que abri o olho que parece coisa de balaião.  

Não so nenhum pouco exigente pra lata, uso qualquer coisa. Quanto mais podre e pior fica, 

melhor pra mim. Vai te a característica do pessoal, do próprio. A tag é a mesma, mas não vai 

se igual, cada um é uma.  

12. Qual é a sua religião? Acredita em Deus? Tem fé? Já tive, muitas. Acredito que eu seja 

um pouco de cada. Não acredito em nada que pode controlar, acredito na reunião das 

energias. Tenho aqui um escapulário que ganhei do seu Osvaldo e da dona Dilecta. Ninguém 

é mais que ninguém. Não me sinto superior e nem a baixo de alguém, se vier com gentiliza, 

gentil vou ser. Se vim inflado pode te certeza que vo fura.  

13. Há quanto tempo você pratica pichação? Riscava no Bilac, nas parede da sala do Bilac 

inteiro. Com propósito comecei a pixa em 2004.  

14. Qual seria esse propósito? Propósito real mesmo? So eu que tô na parede. Já protestei. 

Minha crew inicial já era um protesto. PSK (Proibit Smoke krew). Protesto craniano 

subversivo, com a mesma conotação. Na época eu queria que a maconha fosse legalizada. Daí 

a pesquisa com isso começo a cresce, e minha opinião chego a muda. Hoje so contra a 

legalização da maconha. Na verdade já não sei te dize se so contra, talvez eu não seja... Tá 

contraditória. Depois escrever em inglês não me agrado, foi questão de expressão. Ai risquei 

muito na quebrada, e tinha meus brother latinos, que caminhava junto, começo em 2004. Me 

identifiquei muito com o troço do latino americano. Na época tinha ligação com LVS (latin 

vagabundo style) que era uns pano caseiro que os pia fazia, quem fazia era o Speed Gonzáles.  

Basicamente era trem, era a rua com um sentido muito rápido, escrita de punho de caderno. 

Tem a Da Vila, loja de pano que o cara tinha em Santo Ângelo, era do Blanco. Hoje em dia é 

um pub. Fazia muito adesivo caseiro com esses de campanha política, pilhas, montanhas de 

adesivo. A gente acabo com as campanha. Fazia o adesivo e as camiseta caseira, fizemo uns 

evento cultural na cidade de Santo Ângelo, de bboy, rap, mc, graffiti. Evento de hiphop, com 
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envolvimento Da Vila, dava oficina, pessoal de POA foi pra lá. Tinha o contato ‘trem na 

linha’, pelo fotolog. Tivemos vários fotolog nesse tempo. O role não era escancarado, quem 

dava o role já dava certeiro com pico escolhido, só aparecia da noite pro dia. Ninguém se 

entregava, nem quem era de crew diferente. O inimigo é um só: o estado. Na época era 

latinos, fpk e a DAC (se transformou em qq1), era uns patinho e fazia DAC DAC DAC. 

Sempre teve uns desenho, mas o pessoal sempre foi do risco pelo risco e pra nós o risco só foi 

mais um suporte, tanto que começo no trem, não na rua. Se tu se identificar, tu pode faze 

Latinos, não precisa pedi, nem se escolhido. Viro uma sigla, latinos é uma sigla em cima de 

ideais e expectativas que queremos poder realizar por meio de relações que o cara tenta 

perpetua na vida. Na real a gente quer se junta e faze um negocio bem grande, estora a boca 

do balão. Se organiza bem, ter um pub, um bar, oficina pra moto, pintura automotiva, projeto 

de graffiti, muralismo, bagulho de tattoo. Adesivagem também. Trabalha com adesivo, 

camiseta. Não consigo faze só uma coisa, gosto de tatua, mas não consigo se só tatuador, 

tenho que realiza outras tarefas.  Escultura, capacidade tridimensional cresceu muito na 

faculdade, tu vai desenha e vai cria e tu já tem essa ideia tridimensional na cabeça. Escultura é 

pra mim, não pra vender. Talvez eu dê pra um padrinho, um amigo. Não quero uma grana em 

troca disso, vô da pra alguém que eu aprecie, que eu ache que mereça, não que aquilo tenha 

um grande valor. Quero ganha grana com venda de camiseta, tattoo, pintura automotiva, um 

troço assim. 

15. Você faz parte de algum grupo? Latinos, mas pra mim não é grupo, é uma família. 

Abortei minha tag, matei ela.  

16. E antes era qual? Era Smokeman. Bueno, morreu. Realmente não quero me identifica na 

rua individualizado, eu sô a família, a família me representa. Não é pra mim, é pela família. É 

a questão ideológica da Latinos. Nenhuma tag vai ser superior a Latinos. A não ser que seja 

pra exaltar a Latinos, mas não vai ter como. Não tem porque representar mais alguma coisa 

em relação a isso. Na verdade eu tenho um picho meu, só meu, sentido de indignação total.  

TLC, tudo lixo crew. Se tu tem essa ideia de família não pode te desavença, tem que confia 

em quem te sobe no prédio. São vidas que tão ali. Crew hoje tá muito engraçado, uma 

comédia.  Eu gostava de ir pra POA quando era menor, já viajei também e tive contato com 

outras culturas do pixo. Ia com meu tio, debatia o que tava ou não tava bom de desenho, 

olhando pras paredes, não pra cadernos. Gosto disso porque não vi como algo proibido, é feito 

por seres humanos então são como seres humanos tem cosias que prestam e não prestam, 

coisas que são vazias e coisas que não são. Mas não da pra esquecer que isso surgiu nos EUA 

e que lá isso ai é junto com gang, não quer dizer que isso não possa acontecer aqui, se o troço 
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não pode ser entendido. Pode ser que os cara comecem a se caga de pau na rua. Na internet é 

fácil caga de pau, dizer que é brabo, tem que dize na hora, mante de pé a tua ideia. Fala na 

cara que atropela mesmo o trampo e vamo vê qual é.  

17. Você também faz ou já fez graffiti?  Dá pra dizer que sim. Graffiti, muralismo, pintura 

artística, gestual, nua com corpo. Dos mais hahah livin claine  

18. Pra você existe diferença entre graffiti e pichação? Não, nenhuma. É arte. Não tem 

coisa separada uma da outra. Quem separa é alienado, tá tentando entender da pior maneira. 

Um é o princípio do outro, extensão do outro. É como fazer um desenho linear e um desenho 

com sombreamento e acabamento. O desenho qualifico como letras também.  

19. O que te motiva a pixar? Sinceramente? Não vamo engana eles? Sinceramente é questão 

de.. sabe que aquilo é verdadeiro pra mim. É como se eu não tivesse falando da boca pra fora 

e isso realmente comprova o fato de eu volta a escreve, comprova uma necessidade real, 

comprova que eu so aquilo ali, se eu não escrevesse eu não seria. 

20. Parou de pichar por quanto tempo? Cinco anos e meio parado, tinha parado em 2008. 

Tenho um material guardado, parei no inicio. Produzi, mas não larguei na rua. Parei porque 

tive muito problema judicial seguido. Teve umas rachada violenta dentro da crew, da família. 

Questões ideológicas, pessoas querendo se sobrepor no coletivo, mas nesses anos mudou. Os 

elos se fortificaram, houve a procura um do outro. O que me motivou a voltar foram razões 

pessoais e também porque tem gente viajando, que não sabe faze seus corres. Tão trombando 

nas pedrinha no meio do caminho, no meio do caminho pode se um pedrão e se eu tive 

caminhando no mesmo meio que eles tão eu posso me encontra com eles, e a gente vai vê 

como vai se. Não que eu va agredi, mas vo faze umas perguntas. Se me parece banal, vo faze 

algo banal. A gente tem que respeita coisas antigas, essa cena é muito velha, mais velha que a 

minha própria cena. Quanto mais gente riscando, melhor. Mas tem que te respeito, olha 

quanta parede limpa e os cara esperam tu risca pra risca junto do lado. Tem gente riscando 

marquise, pq vão subi também? Cada um procure sua coisa, os que muito imitam o corre dos 

irmãozinho não dura.  

21. A crew Latinos tem outros membros atuando ainda? Quer que eu te diga todos 

codinome? Eu perdi o codinome, mas o resto tudo tem codinome. Speed, Mark, Blanco, 

Chavo, Miguelito, Pablito, Nuevo, deixa eu vê quem mais que da pra dize... Som, Lesmão, 

Sapo, tem o Walter (não sei o que ele escolheu). Tão espalhado por ai. É isso ai. Nem todos 

pixam, não tem uma necessidade de se pixador, tu pode se identifica, mas pode se de outra 

área, se identifica da família. Pode até trabalha com bike. Nunca teve essa questão estética, 
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faz a letra que tu quiser. Ninguém vai fala que tá ruim ou que tá torto. Tu tá representando nós 

e nós somos tu, tamo junto.  

22. Qual a frequência que você pixa?  Quais são os dias, horários e frequência que 

costuma pixar? Pixo semanalmente, uma vez na semana, na verdade sempre foi assim, nunca 

fui de da muito role seguido, geralmente sozinho. Domingo de madrugada.  

23. Quando vai pixar que tipo de material usa? O que você costuma fazer? Estêncil, com 

spray. Preto e branco, mas se não tiver vai qualquer outra. Hoje em dia tem um estêncil 

específico, hoje em dia é só os gato. Faço em lugares aleatórios, saio na loucura. Num lugar 

da cidade que nunca fui e faço um trampo. Escrevo algumas coisas também. Atualmente, 

estêncil, escrevo, pixo, grapixo, frases pessoais. Os primeiros latinos que começou a sair 

emendado fui eu que fiz e a coroa boto o olho e viu, aquele L é teu! Tinha 3 anos e já sabia 

escreve. Mas a escrita emendada do Speed é bem parecida, o L e o T muda uma perna, mas é 

quase a mesma. Questão de não se preocupar com a grafia e fazer qualquer uma, e mais 

rápido pra fazer na parede, sem pensar muito.  

24. Você já saiu pra pixar sozinho? Pintei uma vez com a crew reuniada, sempre sozinho. E 

quando tinha uns coletivo que chamavam pra ir eu nunca quis ir. O pablito foi, deu vários role 

com eles, ficava incomodado que eu não ia, eu não tava a fim e não ia. Pra se cuidar e 

ninguém ficar sabendo. 

25. Já fez pichação exaltando a tua quebrada? Nunca porque tinha racha com gente de 

vários lugares e sempre andava por tudo. Tinha time de futebol em outra quebrada, buscava o 

baseado lá ná Urlândia e tava sempre no Itaimbé, mas tinha richa com gente da leste. Só 

exaltei o beco, beco central. Perto da minha casa.   

26. Usa drogas?  Não uso, pra mim não é droga. Bebo de vez em quando.  

27. Bebe quando sai pra pichar? Não, não tem como tá muito, né? Se não fica desatento. 

Mas bêbado sim, tomo um golinho, mas geralmente alguma coisa da errada, te perde no 

trampo se tiver grog. 

28. Tem ficha na policia como pichador?  E por outro motivo? Como destruidor do meio 

ambiente, pichador não hahah. Sim, vários. 

29. Já cumpriu medida socioeducativa?  Por quanto tempo? Já. Não cumpri uma só, 

cumpri 4. Na verdade foram 4 meses, mas eu fiz em não sei quantas semanas, fui todos dias, 

um atrás do outro.  

30. Sua família sabe que você pixa? Qual a opinião dela? A coroa sabe. Ela fala pra eu me 

cuida hahah e quando eu voltei ela fico sabendo no dia o que eu ia faze, porque ela entro no 
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meu quarto, viu eu picotiando umas coisas e pergunto o que eu ia faze. Se eu ia pra faculdade, 

e eu falei que não. Que aquilo ali era pra Loka. 

31. Considera a pichação uma expressão de revolta, rebeldia? Não, pra mim é arte. 

Expressão artística mais incontrolável atual. 

32. Você já foi confundido com ladrão enquanto pichava? Sim. Corre, corre. 

33. Já cometeu roubo?  Como foi? Já, adrenalina terrível. 

34. O que você acha da pichação de protesto? Uma merda, eles não tem respeito. Que vão 

procura uma parede limpa, longe das outras pichação. Atropelam tudo, sem causa. 
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APÊNDICE D – Entrevista 2 

 

Gênero Masculino, 17 anos, solteiro, não tem filhos. Não fala outros idiomas, sua formação 

escolar foi em rede pública e privada, e hoje está cursando Artes Visuais na UFSM. 

Atualmente não está mais trabalhando, pois se dedica somente aos estudos. Mora com os pais 

e irmã em casa própria no Bairro Parque Pinheiro Machado, zona Oeste da cidade e a renda 

familiar é de dois a quatro salários mínimos. 

 

1. Tu costuma lêr? Lê o que? Ás vezes. Na verdade eu leio mas mais sobre os artistas, 

ultimamente com a faculdade bem mais, tipo a biografia deles, estilos, essas coisas assim. 

2. E antes da faculdade tu lia livros? Mais quadrinho, relacionado a cartoon sempre. 

3. Lembra o último livro que tu leu? Eu tô lendo Surrealismo, o autor eu não lembro, 

peguei hoje até. 

4. Que sites e páginas do facebook que tu procura na internet? Página tipo, relacionada 

com graffiti, arte de rua, intervenção urbana. Sempre é ligado com coisa de arte. 

5. E tu lembra do nome de alguma página que tu pesquisa? Deixa eu vê... Ah, tem várias 

né, no facebook tem várias referências, de tatuagem também né. Bah, deixa eu me lembra o 

nome. Tem o beside colors, na real tem várias. Até no google mesmo a gente coloca graffiti 

abstrato, pichação e já abre aquela imagem, tu pega referência de um e vai achando várias. 

6. Fora a internet, o que tu conseme de mídia você consome? Nada, é tudo na internet. 

7. Não olha TV? Muito raramente, tipo jornal, alguma coisa. Mas raramente, tipo eu tô 

sempre fora de casa e quanto chego em casa não fico assistindo televisão.  

8. Que lugar que tu frequenta para entretenimento e lazer? Bah... Na real, na rua, tá 

ligado? Quando a gente sai pra pinta, ai que tá o entretenimento, o lazer, tá ligado? Tipo sair 

assim, num restaurante, alguma coisa com a família, com os amigos tá o lazer... Não tem 

nenhum lugar específico, tipo um lugar chave, tem vários. 

9. Você tem smartphone? Tenho celular, mas não sei se é smartphone. É um Moto G.  

10. É pré-pago ou pós-pago? Bei... É linha, pós pago. 

11. Tu consome algum material sobre pichação? Sim, documentário eu tenho os dvd do 

Pixo, que veio o Djan pra cá, né, dai eu tenho todos os dvd’s. Na internet também tem vários, 

mas aquele lá eu tô sempre olhando.   

12. Tu tem modificação corporal? Qual? Tenho. Na orelha, um alargador.  

13. Que música tu costuma ouvir? Que tipo de rap?  Sempre rap. Nacional, alguma coisa 

de internacional, mas mais o nacional por se uma linguagem da gente, não pela batida da 

música, mas pela essência, pelo que vai se dito. As vezes a gente escuta rap internacional e 
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nem sabe o que tá falando, tão falando uns negócio nada a ve e os cara tão aplaudindo só pelo 

estilo da música. Eu escuto mais pela essência, pela letra, que fala a realidade ou alguma coisa 

assim, entendeu?  

14. Como tu descreve o teu estilo de vestir? Ah, eu sempre uso uma roupa mais larga. Tipo 

camiseta mais larga, sempre de boné, calça de abrigo, sempre de tênis.   

15. Têm preferência por alguma marca? Ah, sempre rola. Eu so daqueles que não so de 

compra 20 coisa, mas eu guardo dinheiro pra compra alguma coisa que eu acho de qualidade 

melhor. Por exemplo eu não vo compra 30 camiseta de 20 pila, eu prefiro compra 1 ou 2 que 

eu pague 50, entendeu? Que eu gosto do logotipo, ou do desenho, do que compra várias. Entre 

compra uma calça de abrigo de 30, 40 pila, eu prefiro paga 100 numa da Nike que eu sei que a 

durabilidade e o conforto é bem melhor.  

16. Qual é a tua religião? Evangélico. 

17. Tu acredita em Deus, então? E tem fé? Aham. Eu acredito que não foi do nada, tá 

ligado? Se fosse do nada não tinha sentido o cara tá aqui. O cara surgi do nada pra nada. Se o 

cara tá aqui é porque tem alguma coisa pro cara faze, tipo que nem aquela música do Criolo, 

tá ligado? Que ele fala, se eu tô aqui é porque isso não acabo. Ele não veio aqui pra não faze 

nada, se ele tá aqui é porque ele tem uma missão, a hora eue ele termina a dele ele vai, tá 

ligado? Eu acho que é por aí...  

18. Então tu vai na igreja? Só final de semana. 

19. Há quanto tempo você pratica pixação? Comecei com 15, acho que menos até, uns 14. 

Eu tava no colégio ainda, 1º ano. Ah, sempre rolo aquele negócio do cara se criança, tá 

ligado? O cara faze o nome do cara em algum lugar, brincando, mas tipo sem maldade, sem 

sabe o que tava fazendo. Mas coisa de criança, rolava aquela que nem o cara cola uma 

figurinha na rua, sem maldado, acho bonita a figurinha e colo. Mas acho que o meu primeiro 

contato com a pichação foi com uns 14 anos, coisa de colégio, aquele negócio. Todo mundo 

começo, todo mundo não, mas tinha uma galera que começo a pinta e risca, e o cara começo a 

se envolve e já de pequeno admirava não só a pichação, mas relacionado a graffiti e pintura. 

Sempre via os cara pintando quando eu era pequeno, curti, dai encontrei essa gurizada que 

fazia, dai comecei tipo a quere sabe o que que era, tipo aprofunda e pesquisa, dai o cara 

começo com aquele negócio. Começa a faze, mas nem sabe o que tá fazendo de início, só faz 

e depois começa a se aprofunda. Dai comecei a me aprofunda. 

20. Como era a cena daquela época? Ah, bem forte. Era no tempo que, na real não todo 

mundo, mas tinha uma boa parte que fazia, tá ligado? Tinha bastante gente e deu revolução na 

cidade, foi nessa época aí. Meu primeiro contato foi com 14, mas doi com 15 que começo a se 
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aprofunda, tá ligado? Ai foi tipo onde começo, dai era várias crew e dai já tinha tipo aquela 

concorrência. Não é aquela concorrência, mas tnha bastante gente fazendo. Era aquele 

negócio, quem faz mais chora menos e sempre tinha bastante gente fazendo. Ultimamente tem 

menos, pelo menos é sempre os mesmos que tão fazendo. Naquela época muita gente surgiu.  

21. Tu faz parte de alguma crew? Aham, SBK. Entrei depois de um ano que comecei. Dai 

eu conheci o KAOS, ai eu entrei. 

22. Você já fez graffiti? Aham. Ultimamente com essa questão da faculdade eu tô ligado 

mais pro lado do graffiti, mais com pintura mesmo do que a pichação em si.  

23. Pra ti tem diferença entre graffiti e pichação? Entre graffiti e pichação existe a 

diferença estética, porque se tu foe estuda tipo na essência os dois começaram do mesmo 

jeito. É tu chegar e se expressar da maneira como tu te sente naquela hora, naquele momento 

tu faz. Graffiti não tinha autorização no ínicio, tipo os caras se expressavam. Dai a pessoa vê: 

“Ah porque é feio, é bonito”. Não tem, é expressão tá ligado? Tipo, um cara que pixa pode tá 

expressando ódio, pode se revolta, às vezes pode se amor, entendeu? Tudo depende... Então 

pra mim, graffiti e pichação não tem diferença na essência, tem diferença na estética só. A 

pichação as vezes é umas letra mais elaborada ou mais simples. O graffiti pode se com látex, 

tu pode usa vários materiais, várias técnicas e a pichação é mais livre, quase sempre é rolo, 

tinta, tu pode usa extintor, uma caneta, alguma coisa assim, mas quase sempre é na base de 

uma cor só. Graffiti já pode usa mais materiais, mais cores, tá ligado? Mas a essência é a 

mesma, muda é a estética.  

24. Tu parou de pichar? Agora com a questão da faculdade faz um mês que eu não tenho 

feito mais nada, mas sempre rola aquelas de faze um tag, alguma coisa na rua, mas bem de 

canto. Não de faze que nem o cara começo. É sempre aquele negócio, o cara faz, faz e não 

mede consequência, só pensa em faze, ai depois o cara vai mudando, vai passando o tempo, 

essas coisas... Mas sempre rola alguma coisa, mas bem de canto, nada de na ativa, 100%. No 

início é aquela fiçura, de manhã, de dia, a hora que fosse, não tinha tempo ruim. Agora é mais 

de canto. 

25. O que te motivava a pichar? Bah... Sei lá! Não é tanto por revolta, as vezes é, mas é por 

desigualdade tipo na sociedade, muita coisa acontecendo de errado e eles querem fala da 

pichação. Se tu for olha tem muita coisa de errado ai e que entra mais pra parte da indignação. 

Tem cara que faz coisa errada, bandido que mata gente e que pra eles não acontece nada. E 

um cara lá que nem teve em São Paulo, uma mulher roubou um pote de margarina pra da pro 

filho dela, a mulher mofo na cadeia. 6 mês tá ligado? Por um pote de margarina, que foi pra 

alimenta o flho dela. Aí um cara rouba milhões de todo mundo, sempre tem uns tapado que 
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nunca vê e fica por isso mesmo. É mais por desigualdade... Uns mais, outros menos, sem se 

respeita e uns passando a mão, robando tudo. E mais por questão de estética, eu gosto da 

estética do pixo. Sempre me motivo não por revolta, mas sim porque eu gosto, acho bonito. 

Tem gente que diz que é feio, mas se tu for estuda a fundo tipografia, isso vem desde que os 

cara riscavam caverna. Se tu for olha tipografia árabe, tipografia lá dos vikings, é uma 

tipografia diferenciada e a letra carrega uma mensagem tri forte. A letra é como se fosse um 

desenho, tu não precisa pra ti se expressa, pode se através da palavra mesmo. Desde que 

surgiu o mundo as pessoas se comunicavam, escreviam naqueles negócio de carneiro, aqueles 

negócio que eles enrolavam. Como é que é o nome? Ah... A maneira de comunicação era as 

letras. Pode vê, num livro eles não ficam desenhando só, eles escrevem. É bem pela questão 

da estética, porque eu gosto de vê um pixo, eu fico pensando o processo que o cara teve pra 

cria aquela letra, quanto ele estudo, porque não é simplesmente escreve. Tem um estudo por 

trás, quem faz entende o que tá escrito e vai vê o trabalho que o cara teve pra faze. Assim 

como se tu for vê o quadro de um artista pra compra, tu vai para e analisa, olha o processo que 

ele teve pra chega naquele resultado. É a mesma coisa com o pixo, demoro pra consegui faze 

o estilo dele ali. O que se destaca é a originalidade. Se tu for olha os cara em Sergipe, 

praqueles lado lá eles fazem um letreiro diferenciado, ninguém faz, tá ligado?   

26. Que material tu usava pra pichar? Gostava muito da caneta, tag. Aí veio aquela cena 

mais forte do pixo, rolo do cara vê documentário, esses negócio. Mas aqui sempre foi mais 

tag, por o spray se caro. Enquanto o corante tu faz umas duas caneta bem boa, bem aguadinha, 

tu risca bastante. O spray tu paga 15 pila e faz 4. Sempre foi aquele negócio mais de tag, uma 

coisa mais prática, mais fácil de tu leva, mais seguro. Uma lata como é que tu vai leva uma 

lata, tá ligado? Dai tu escancara e uma caneta tu bota no bolso, depois joga fora. Tem um cara 

lá em SP que ele faz só tag, mas ele risco quase SP inteira, só na tag. Um tal de 1fa, 1 forte 

abraço. Ele já risco toda SP, é uma crew. Ele faz uns bomb, mas mais tag, tag por tudo.  

27. Quando tu pichava, tinha um dia específico? No início era tipo toda hora. A gente 

matava aula e tinha mais uma gurizada que saia comigo. Mas rolo muito de sai sozinho já, por 

quere mesmo. Quando tu gosta de uma coisa, tu vai lá e faz, tá ligado? Se os outros não 

querem ir eu vou fazer o que? Tu chama quem tu pode, se não querem, quando tu gosta duma 

coisa. Se eu te convido pra i num lugar, e tu não tá com vontade, eu vo mesmo assim, é por ai 

que funciona. O cara matava aula de manhã, enchia as mochila de tinta e ia risca. O cara não 

tinha nem noção do que que era. O cara comprava tudo, o que dava pra usa de material o cara 

tava usando. Saia, fazia de manhã cedo, pegava trem. Não tinha dia certo, as vezes rolava do 

cara i de tarde. No início era escondido no caso, ninguém sabia da família. O cara ia faze um 
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trabalho do colégio e saia pra risca. No início não tinha dia certo. Vamo mata aula amanhã, 

vamo pinta? Vamo! Sempre foi assim. Ai começo a se sexta-feira, depois dos Bombeiros, que 

tinha movimento forte, tinha DCE, era mais fim de semana, sexta e sábado.  

28. E tu pichava mais perto da tua casa? No início foi colégio, tá ligado? Dai depois do 

colégio.. No início o cara sempre fica com medão, né? Era estranho sai sozinho, com alguém 

parece que tu te sente mais seguro. Quanto sai sozinho parece que tá todo mundo te olhando, 

por mais que não tenha ninguém na rua. Aí depois rolo de sai sozinho, aí fiz perto de casa, 

risquei tudo perto de casa. No início foi assim. 

29. Tem ideia de quantos bairros já pichou? Bá... bá, não sei! No início ali perto do colégio 

onde eu estudava, que era no centro, no Rosário foi onde mais começo. Nós era em quatro, dai 

cada um morava num lado da cidade. Eu morava aqui, um outro morava lá pro lado do 

Rosário, outro pro lado da Oliveira, tinha um outro piá que era nosso conhecido que morava 

pro lado da Lorenzi. A gente ia sempre pra um lado, então rolo da gente risca tudo no início. 

No início era bem forte e rolava muito de não te lugar marcado, o cara saía a moda loca, sem 

te um objetivo certo. Saía riscando tudo que tinha pela frente. 

30. Em outra cidade tu já fez ou só em Santa Maria? Só em Santa Maria. 

31. Você faz distinção entre patrimônio público e privado? O que tá na rua é da rua, 

entendeu? Uma parede que tá na rua, tá na rua, não tem essa de “é de Fulano, é de Beltrano”. 

É hipocrisia um cara quere pixa a casa dos outros e não gosta que pixem a dele. Tá na rua, 

partiu do portão pra fora, é da rua! É tipo caderno de caligrafia gigante, tem espaço pra tudo. 

Tem uma parede que tem lugar perfeito pra pixo, tem prédio também, como tem uma placa de 

trânsito que parece que foi feita pra cola um sticker. Tem muro certo pra faze um muralismo, 

tá ligado? Tem um portãozinho que sempre foi feito pra um bomb. Se tu for olha, tu vai ve 

que a cidade, a rua, é um caderno de caligrafia gigante!  

32. Então por estar na rua, tu picharia uma igreja, por exemplo? Acho que sim, tá na rua! 

33. Já pixou igreja então? Não, nunca pixei. Mas ta na rua, tá ligado? Uma coisa que difere 

pra mim por exemplo é como que tu tá lutando por uma coisa e tu tá indo contra aquilo que tu 

tá lutando, por exemplo se tu acha que a educação tá ruim, como que tu vai lá e vai pixa uma 

escola? Tu tá sendo hipócrita, tá ligado? Eu tô querendo dize que não tem educação pra quem 

é pobre e ao mesmo tempo eu tô indo lá pixa uma escola. Tu tá indo meio que contra... Tu tá 

pedindo educação e tá riscando no muro da escola. Tu tá defendendo a educação e tu tá 

danificando, quero dize tu tá riscando na educação, entendeu? Tu tá pedindo saúde e tá lá 

pixando. Ah, se tu vai faze tipo uma mensagem que nem tipo da ditadura, escrevendo num 

colégio, pras pessoas prestarem atenção na mensagem, aí é outra coisa. Agora, simplesmente 
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deixa teu nome num posto de saúde, tu ta se contradizendo. Se tu tá defendendo alguma coisa, 

já tá se perdendo. Se tu acha errado um fica dois dias na fila de um hospital e vai lá e deixa 

teu nome, tu ta sendo hipócrita. Defendendo a saúde e riscando na saúde? O que tá na rua, tá 

pra risca, mas saúde e educação já não, tá ligado? Mais ou menos por aí...  

34. E a pichação de protesto, o que tu acha? Se tem uma ideologia é legal, mas se tu tá 

fazendo por moda não tá valendo. Muito bafismo também, uns bagulho nada a vê pra se 

aparece, nem sabe o que tão fazendo. Modinha, tá ligado? Querem mostra que são protestante, 

mas não tão respeitando a cultura da rua, que é usa o suporte da rua pra faze tua intervenção e 

não tá respeitando quem tá nelaa mais tempo. Já começa por aí, tá ligado?  Muito bafismo... 

Se tu vê a ideologia do cara e o cara respeita os outros é legal. As vezes a pessoa tá fazendo 

aquilo ali e não tem nenhuma relação com a rua, nunca teve uma relação forte com a rua e que 

faze aquilo ali simplesmente pra se aparece. As vezes talvez a causa da pessoa seja uma causa 

boa. As vezes tá fazendo a busca de alguma coisa, não tenha a técnica, mas primeiro tem que 

estuda antes de i pra rua, independente do que tu for fazer, estuda tá ligado?  Não sai fazendo 

qualquer coisa, é melhor tu fica um tempão sem faze nada na rua do que tá bafiando. Fica um 

tempo então. As pessoas vão dize: “Ah, paro de faze?” “Parei, tô parado”, mas pelo menos tu 

tá em casa estudando alguma coisa que vai se original, tua, que ninguém faz e tu vai sabe 

respeita os outros. A rua tem suporte pra tudo, tem suporte pra bomb, pra grafitismo, pra 

graffiti autorizado, pra grafitismo não autorizado, pra pichação, tem pra sencil, sticker, tem 

pra tudo, só tu sabe usa o espaço e respeita o outro. Um cara que faz pixo quere acha que 

quem faz graffiti faz menos que ele tá errado, um cara que cola sticker acha que ele faz mais 

que alguém que pixa também tá errado. Cada um no seu qual, tá ligado? Cada um com sua 

ideologia, cada um com a sua busca. Talvez tu queira cola um adesivo porque tu gosta de vê o 

adesivo ali ou tu quer passa uma mensagem. Um cara pode pixa porque simplesmente ele 

gosta de vê o nome dele na parede ou simplesmente porque ele pode quere expressa alguma 

coisa, uma revolta ou que nem esse negócio das pichação de protesto. Um cara que faz graffiti 

vandal, letra por exemplo, ele simplesmente gosta de vê o nome dele em toda cidade, vê os 

bomb dele em tudo que é portão ou simplesmente ele pode faze um graffiti ali, colorido, 

querendo passa uma mensagem ou até preto e branco querendo passa uma mensagem.  Cada 

um tem um ponto de vista e eu acho que começa daí, do respeito. Por exemplo, tem cara da 

antiga que faz bastante coisa e tem o respeito, tá ligado? Dos outros, por exemplo o TV, tá 

ligado? Ele tem o respeito dos outros, ele faz graffiti autorizado, que tem muitos que julgam 

que é errado porque tá perdendo a essência, mas as vezes o ponto de vista dele já é outro. Ele 

só tá usando a rua como suporte, usando a rua como suporte e sabendo respeita o outro tá 
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valendo! Tu quer fazer uma intervenção com colagem, papel e jornal, quer fazer na rua? Faz, 

só que com respeito ao outro. Ninguém é obrigado a gosta, mas tem espaço pra todo mundo. 

Tem que respeita o que tá na rua e não o que a pessoa é. Tem gente que pergunta “Ah de 

quem é aquele pixo lá”, dai descobre quem é o pia “ah, não gostei da cara do pia, vo 

atropela”. Não dá pra julga se a pessoa tem muito dinheiro ou se tem muito pouco. O que tá 

na rua é pra rua, é pra visibilidade visual das pessoas. Tu fez um pixo, aquele pixo vai 

representa alguma coisa, não interessa se tu tem dinheiro ou não. Tu pixo é na rua, as pessoas 

não tem que julga “Ah, mas tem dinheiro” ou “Ah, é muito pobre”. Rola muito disso, naquele 

Farrezão, os cara acha que são gangster, que fazem e acontecem, não fazem bosta nenhuma. 

Já começa por aí, quere paga disso ou daquilo. Não é hip-hop anos 90, já foi esse tempo, a rua 

já não é de uma pessoa só, de uma gang. Não existe isso, se acha que é demarcação de 

território de gang, tá viajando na maionese. Já passo NY, é 2014, é Brasil, Santa Maria o 

negócio. Não é assim, se tu acha que a rua é isso aí, então tchau, sai fora dela, vai planta umas 

mandioca no pátio, vai faze outra coisa, mas não encomoda quem tá fazendo o bagulho com 

uma ideologia. Tem um envolvimento, tem um estudo, porque tem estudo pra faze o pixo. Por 

isso que eu digo, pra faze tu tem que estuda, não adianta sai pra faze merda na rua. Tipo esses 

de protesto os cara nem pensam no que vão faze, simplesmente sai fazendo. Tá é legal a 

atitude dos cara, sai na rua e faz, é legal essa ideia, mas mais legal ainda é tu estuda, 

aprofunda. Dai uma pessoa vai pergunta porque que tu pixa e tu não sabe responde. “Porque 

eu gosto, tá ligado?” E qual é a ideologia? Pelo simples fato do belo, o que me toca? Tu tem 

que te um argumento, pra sabe explica. Talves seja só porque tu goste, que eu falei que eu 

gostava só de ve a estética do pixo, mas tem que te um argumento também. Não é nada do 

nada, sempre tem um porém, um porquê. Eu pelo menos vejo assim. Tu vai faze sem te uma 

expressão, uma ideologia, ume estudo? Já começa a se enquadra na bafice, que rola muito. 

Tem muito cara ai que faz na rua, tag, pixo, bafice tá ligado? Ba-fi-ce. Nunca estudo o que ele 

tá fazendo na rua. Daí o que acontece? Rola desrespeito, acham que são gangster, mal e mal 

botam ali na internet o que é graffiti aparece anos 90 e marcar território. Nem te envolve, tua 

ideologia tá fraca. Senta em casa, lê um livrinho, pesquisa na internet, te aprofunda, fala com 

quem já fez, ai depois que tu sabe tudo sobre aquilo ali bota a tua bagagem, ai tu estuda, faz o 

teu, tenta se o máximo original e vai pra rua. Cópia já existe faz tempo. Que nem a mídia quer 

que todo mundo seja uma cópia, seja tudo igual, que todo mundo faça a mesma coisa. Então é 

isso aí.  

35. Tu usa drogas ou já usou? Não uso. Não, eu já usei. Alcool, mas ultimamente não. 

Maconha eu também já usei, mas agora não. Faz um tempo já... 
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36. Tem ficha na policia como pichador?  E por outro motivo? Tenho. 4 processos, 2 por 

pichação, 1 por invasão ao patrimônio privado (relacionado a pichação) e outro no caso é por 

pichação, mas no caso é uma acusação, tá ligado?  

37. Já cumpriu medida socioeducativa? Já, duas. 

38. Por quanto tempo cada uma? A primeira foi pinta um muro que o cara tinha pichado. A 

primeira foi só pinta, a gente teve que compra todo material e pinta. Aí que foi chave, o cara 

não pinto um quadradinho da parede gigante, o cara teve que pinta toda parede. Já tava todo 

pichado. Na outra eu tive que cumpri a medida socioeducativa, no Farrezão ali no tempo que 

deu o acidente da Kiss. Aí ali eu cumpri bastante tempo, era bastante tempo. Resumindo se tu 

for vê em quantidade de horas dava mais ou menos uns 3 meses, eu acho. Dai como o cara 

conseguiu adianta eu fazia o máximo que dava num dia.  

39. E essa medida fez com que tu quisesse parar de pichar? Na verdade, se tu gosta de 

alguma coisa, independente do que acontece. Tu gosta daquilo, não é isso que vai faze tu para. 

Talvez com o tempo tu comece a mudar, começa a ter outros objetivos de vida, ou tenha 

alguma coia que te impede, questão familiar, algo assim, que te impede de tá fazendo aquilo. 

Ou tu começa a te outra visão. Tempo au tempo, um passo de cada vez. Hoje tu pode pensa de 

um jeito, não quer dizer que amanhã tu não possa muda. Tua mente vai evolui, tu vai pode 

muda teu pensamento. Pensa de outras maneiras, tá ligado? Quando o cara é criança o cara 

olha de um jeito, quando tem 3 anos o cara olha de outro, o cara tem uns 16-17 o cara olha de 

outro, quando o cara tiver 20 o cara vai olhar de outro tá ligado? A mente do cara vai evolui, o 

cara vai aprendendo com os erros e acertos, o cara vai formando uma opinião. Na verdade, na 

medida, até me senti bem por ajuda outras pessoas. É uma maneira de tu ajudar, poder ajudar 

com o negócio da Kiss, tá ligado? Mais isso aí.. Mas mudar de nunca mais vou fazer, pro 

causa disso, isso não. É que nem quando dize “Prendendo vai resolve”. Prende não vai, 

porque se tu gosta de uma coisa, nada nem ninguém vai te faze para, não é família, não é 

nada. Com o tempo que tu vai amadurecendo, que nem eu te falei. As pessoas julgam isso aí 

como um vandalismo, um crime, mas na real não é, tá ligado? Se tu gosta daquilo, aquilo ali 

nunca vai se errado, entendeu? Como que tu vai para de faze uma coisa que tu não acha 

errado? Uma coisa que tu gosta! Por exemplo, tem um cara que joga bola a vida inteira, aí o 

cara quebra a berna. Tu acha que porque ele quebro a perna ele vai para de joga? Pode vê, as 

pessoas quebram a perna, fazem a cirurgia e quando melhora tá de novo na mesma coisa.  

40. Sua família sabe que você pixa? Qual a opinião dela? A minha família não gosta. Olha 

só, as pessoas julgam o cara como o vagabundo que não faz nada, mas eu trabalho, estudo, 

faço um monte de coisa. Pelo menos a minha mãe sabe que eu faço as coisas, ela não 
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concorda com o meu gosto. Veio de uma cultura diferente, de outro tempo, mais antigamente, 

de fora. Então eles não entendem de onde que eu tirei isso daí, entendeu? Como eu tive esse 

gosto que ninguém da família tem. Ficam julgando o cara, “ah, é vagabundo”, isso ai minha 

mãe tem a consciência limpa, ela sabe que eu so tudo menos isso.  

41. Considera a pichação uma expressão de revolta, rebeldia? Pra alguns sim, pra outros 

não. Por exemplo quando eu comecei eu gosto de vê o bagulho bonito. Tem muito bafão tá 

ligado? Tem muito bagulho feio, que quem pixa sabe que é feio, tá ligado? É que nem graffiti, 

tem graffiti que tu olha e sabe que tá errado. Não tem essa de tudo é bonito, a pichação é tudo 

feio. Dentro de quem faz todo mundo sabe quando tá errado, quando tá certo.  

42. Você já foi confundido com ladrão? Não, eu não. Já tomei corridão, mas viram que o 

cara tava pichando, entendeu? Tiro já rolo nos trem, dessa vez acharam que o cara tava 

roubando. Acharam que a gente tava roubando os trem, mas a gente tava pintando, dai depois 

que eles viram, mas a gente tomo uns 3-4 tiro. 

43. Já roubou? Já, vários bagulho. Lata nunca roubei. Sempre que o cara ia faze os role o 

cara ia na Índia lá, em 3-4 e tinha uma mulher que era tri perdida. Dai tinha um piá que 

perguntava uns bagulho nada a ve, tipo “Quanto tá essa bolachinha?” e em quanto ela tava 

explicando a mão leve tava pegando. Um dia a gente entro em 4 piá, quando saiu da Índia um 

olho pro outro, dando risada e ai começo a tira dos bolso, da camiseta, da mochila. “Olha aqui 

ó pia, peguei dois corente, dois rolinho, uma lata.” Ai o outro: “ Ah, tu pego isso, olha aqui 

ó”, dai levanto a camiseta e o cara começo a se mija rindo. Todo mundo pego e ninguém viu 

que o outro pego, todo mundo pego e não viu que o outro tinha pegado. Sempre saia com uma 

caralhada de tinta e corante, mas também já rolo do cara pega bolachinha. Agora não, mas 

naquele tempo eu era mão leve, entava naquele Carrefour, comida esses bagulho. Pessoa não, 

só coisa grande. Que não vai faze falta tipo uma bolachinha, não vai morre de fome. 

44. O que você acha da repressão que vem acontecendo em Santa Maria em torno da 

pichação? Eu acho que isso ai é uma bosta, porque seguinte tem um monte de problema que 

os cara não querem resolve e pra mostra na mídia que eles tão fazendo alguma coisa eles 

usam a pichação, tão combatendo pichador. Mas vão faze um asfalto, vão melhora a saúde, 

vão melhora a educação. Se tivesse educação, não seria assim. As vezes o ensino a escola é 

uma bosta, tu não tem nem vontade de fica na aula. Dai tu faz o que? Começa a risca teus 

livro, começa a risca no teu caderno, porque tu não tem vontade. Talvez se tu tivesse uma 

educação boa, ou tu vai na aula e não tem professor, já tá te estimulando a fazer outra coisa. 

Essa repressão eu acho uma palhaçada, só pra aparece na mídia, pra mostra que tão fazendo 

alguma coisa, mas não tão fazendo bosta nenhuma. Não tô julgando o serviço dos cara, tipo 



70 

 

guardinha municipal, é de onde ele tira a renda da família dele, mas se tu vai olha a função 

dos cara é só fica querendo pega pichador. Nessa operação, falta eles estuda, se fosse em São 

Paulo já tem uma diferenciação entre graffiti e pichação, onde tem aquele negócio do Cidade 

Cinza que eles apagam graffiti e pichação, eles não sabem diferencia o que é um, o que é 

outro. A mesma coisa aqui, os cara nem sabe o que é o que e querem impor a lei deles, acha 

que eles que mandam. Aqui ninguém é robô, tá ligado? Cada um tem um pensamento e vive 

em sociedade não é assim. Se não gosta, vai vive no meio do mato, vai cria uns porquinho e 

umas vaquinha. A cidade vai crescendo e vai surgindo. A sociedade é o que as pessoas 

querem, o que a mídia quer. Querem que tu cresca, assista televisão, goste de futebol e goste 

de carnaval. O brasileiro tem que curti, se ele for contra, ele tá errado. Tem muita gente que 

olha televisão e acha que aquilo é verdade. Tipo o que tá acontecendo no Irã, tá ligado? Tu 

sabe se é verdade, tem certeza que aquilo tá acontecendo mesmo? Tu já foi lá, já entro lá? As 

vezes eu acho que aquilo pode se tudo manipulação da mídia. É sempre a mesma imagem que 

circula, quando ve os cara tem uma base militar e tão estudando algo cientifico, pra faze 

alguma coisa nuclear, um estudo da humanidade. E tão lá planejando alguma coisa e o cara 

bocaberta achando que tão numa guerra e não tem nada, tá tudo normal. É só um teatro, 

planejando uma coisa pro futuro e o cara acreditando. Por isso não dá pra fica só no que uma 

pessoa te fala, vai a fundo. Quer saber do assunto, vai e pesquisa. A mídia tem esse poder, eu 

tava lendo esses dias da guerra ao terror, que é isso. Hoje tu bota uma coisa na mídia, tipo 

futebol é feio, todo mundo vai fala que tá errado, que a Globo não presta, mas depois colocam 

de novo, e de novo, dai começam a manipula. Hoje a pessoa não acredita, mas passa uns anos 

e as pessoas tão alienada.   

45. Como você vê a forma como a mídia se posiciona a respeito da pichação? A mídia 

mostra um negócio que eles nãop querem que faça, mas eles ficam toda hora mostrando. Se 

isso é feio, porque que tá mostrando? Que nem aquele negócio do crack, ninguém sabia o que 

era, dai a mídia começo a mostra e todo mundo começo a usa crack. Quando vê nem existia o 

crack, eles inventaram a droga e um jeito de faze a droga se espalha rápido e botaram na 

mídia. Porque os cara que tão envolvido com tráfico, na verdade o maior traficante não é o do 

morro, da favela, é quem tá no poder, o governante, tá ligado? Esse sim que tá envolvido. Eu 

vo inventa uma droga, como é que eu vo faze pras pessoas saber, eu vo dizer que ela é ruim, 

que não pode, é o que acontece.  

46. Tu acha que depois das Operações de repressão, a pichação cresceu mais? Sim, claro. 

E rolo de muita gente para também por causa disso. Aumento alguns e uns que faziam na 

antiga, tipo quando eu comecei tinha muita gente surgindo, mas muitos surgiram e poucos se 
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manteram. É que nem aquele bagulho de começa uma coisa e tu não termina. Muita gente 

começa e não termina, eu falo  por mim mesmo, quantas coisas eu comecei e não terminei. 

Ultimamente eu tô focado numa coisa só, mais nos estudos, a meta é essa aí. Quanta gente tu 

vê, começa a faze uma academia e não termina, começa a pega um gurizinho, diz que vai 

namora e não termina. Começa sei lá, a pratica tal esporte e não termina. Muito de impulso, tá 

ligado? É como tô te dizendo, cresceu e não cresceu. Porque no início surgiu muita gente, 

tinha muito. ACK, aquele BURN, toda aquela caralhada de gente. Ah, Urbanos sempre teve 

bastante, desde o começo acho que foi a que mais se manteu, até agora é a que tá mais. No 

início teve uns que manteram, dai um paro, outro continuo, ai aprou um tempo, outro paro e 

continuo. Foi uma sequência, quando um parava o outro continuava. É o massa da crew, 

nunca deixo apaga o nome, tá ligado? Quando um tava meio mal, com problema familiar ou 

alguma coisa, o outro ia lá e fazia. Eu não sei a história dos piá, mas tu via na rua, tá ligado? 

As vezes era sempre do mesmo, mas vários role e quando um parava o outro continuava. 

Acho que é isso aí, esses aí foram os que mais se manteram. De resto antes tinha muita gente 

que começo e não termino, não deu continuidade. Agora a mesma coisa, eu acho que aumento 

a gurizada que vem nova, vem fazendo bem mais. Antes a gurizada fazia de canto, fazia 

bastante, mas fazia mais encolhido, mais tag, mais bagulho pequeno. Hoje os cara já viram 

que da pra ti sai de extensor na rua, tá ligado?  E tu já ve que a gurizada que começa agora é 

aquele mesmo bagulho, tu vai ve daqui uns anos e são poucos que se mantêm. Por isso que a 

pichação serve pra marca um tempo, uma história. Julga os que pararam não cabe ao cara, tá 

ligado? Cada um tem seu motivo e não quer dizer que a pessoa deixo de gosta daquilo, ela 

simplesmente teve outras prioridades na vida. Tu pixa e não tá ganhando pão, teu pão de cada 

dia, tu tá gastando pra faze uma coisa que tu gosta. É um lazer, como tem gente que gosta de 

fica em casa assistindo um filme, tu gosta de i pra rua larga teu nome. É o que tu gosta de 

faze, na real tu tá gastando pra faze aquilo. Não cabe o cara julga, porque hoje tu pode tá 

julgando o cara, dizendo que o cara não vai se mante, mas quando vê tu para, não tá fazendo e 

aí? As pessoas vão te julga também.  Tem que vê que tu marco uma história numa época, Os 

gêmeos falam isso. Filmar, tu registra as coisas que tu faz é bom. Tu marco uma história, 

quem viveu isso contigo. Na real a pichação é isso aí, é lazer, marca um tempo e período. 

Desde que começo aquele negócio de Abaido a ditadura foi isso aí, uma história que vai 

rolando. Gente que morreu, gente que começa e não termina, é poucos que se mantem, ou que 

não pixam mais porque tão muito velho, tu já não tem mais a mesma disposição. Se tu for 

olha, a pichação vai te traze mais encomodo do que benefícios. Tu vai gasta dinheiro, vai 

perde noite de sono, tua saúde, tá correndo o risco de sai na rua e morre, tu não sabe, cada role 
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é um role. O bom que tu não é uma pessoa que todo dia faz a mesma coisa, todo dia tem uma 

história diferente pra conta. Tu pode tá ali e um guardinha dá um tiro e te mata, foi tua vida 

em segundos. Então é isso aí, quem começa hoje, amanha pode para. Serve pra marca um 

tempo, uma época. Porque um dia vai apaga teu pixo, teu pixo não vai fica lá pra sempre. Um 

dia vão esquece de ti também e isso aí serve pra tudo, tem que te uma prioridade na vida e ve 

o que realmente tu quer, porque um dia tu vai sumi e vão esquece de ti. Pode lembra um 

tempo, mas uma hora ninguém vai lembra. Pra lembra, tu tem que se destava muito, e se tu 

que, tu tem que se puxa! Pra mim tem coisa que não vale muito, o que adianta tu te morrido e 

se lembrarem, se tu não tá mais aqui pra recebe os aplausos? Um cara que começo em 2000 

ele marco o tempo dele, ele marco a época do graffiti santa mariense em 2000, da pichação. O 

cara que fez de 2002 a 2005, ele marco aquele período de tempo, ele se lembra do role dele, 

quem tava junto com ele naquela época se lembra do role dele. Tu pega o Leonardo da Vinci, 

ele é lembrado até hoje, mas quantos cara bom que nem ele e o cara nem sabe? Então é mais 

pelo cara, é mais porque tu gosta, porque se tu vai busca fica imortalizado por gerações, 

esquece meu, um dia vão esquece de ti. De cada movimento que tu vê é meia dúzia que entra 

pra história. 
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APÊNDICE E – Entrevista 3 

 

Gênero Masculino, 18 anos, solteiro, não tem filhos. Não fala outros idiomas, sua formação 

escolar foi em rede pública e está concluindo o ensino médio. Mora com o avô e o tio em casa 

própria no Bairro Rosário e a renda familiar é de quatro a dez salários mínimos. 

 

1. Tu costuma ler? Só jornal. 

2. Nunca leu livro? Não. 

3. Que sites tu procura na internet? Páginas no facebook? Diário só. 

4. E de pichação tu pesquisa alguma? Ah, sim. Pesquiso por pichação mesmo. 

5. Tu lê jornal olha TV? Leio jornal e olho tv também. 

6. Que programa tu assiste na TV? Seriado. 

7. Que lugares que tu frequenta para entretenimento e lazer? Eu gosto de i no Itaimbé pra 

joga um Basquete. 

8. Você tem smartphone? Não tenho celular. 

9. Você consome algum material sobre pichação? Eu olho documentário na internet, no 

youtube. 

10. Tem tatuagem? Tenho, no braço e no peito. 

11. Piercing e alargador não? Piercing não, alargador tirei. 

12.Como classifica o estilo de música que tu ouve? É rap. 

13. Têm preferencia por alguma marca? Ah, tanto faz. 

14. E as marcas que tu usa quais são? É variada, variada. 

15. Tu tem religião? Qual é? Aham, católico. 

16. Tem fé, então? Tenho. 

17. Há quanto tempo que tu picha? Ah, faz dois anos. Dois anos eu acho. 

18. Dai tu parou e voltou? Aham, parei uns 6 meses eu acho, até fica de maior e agora voltei.  

19. Tu parou por causa da Operação? Não, porque é ruim terem que busca na delegacia.  

20. E agora tu não caiu mais? Não, não. 

21. Faz parte de alguma crew-grife? Só de crew, Urbanos. 

22. Você também faz ou já fez graffiti? Ah, grapixo né, autorizado. 

23. Pra ti existe diferença entre graffiti e pichação? Ah, tem, bastante. Graffiti a pessoa vai 

lá e gasta um tempão fazendo, pichação o cara já.. Pixo é pixo né. 

24. Mas pra ti o picho tem que te uma preocupação estética né? Eu vejo tuas letras e 

vejo que tu se preocupa em faze um bagulho bonito. Ah normal. Tem que faze tri, tu não 

vai faze uns garrancho na parede, né? 
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25. E o que tu acha da pichação de protesto? Ah, eu acho tri. Todo mundo tem que começa 

a pixa. 

26. O que faz tu ter vontade de pixar, o que te motiva? Ah, eu gosto de pixa. Tá 

escrevendo na parede, deixa a marca do cara.  

27. Qual a frequência que você pixa?  Pelo menos uns dois, três dias na semana.  

28. E tu tem preferência por algum dia da semana?  Sexta e sábado eu já nem pixo, e 

quinta também é difícil. Mais domingo pra segunda, segunda pra terça. 

29. E tu sai pra pichar sozinho? Não, eu sempre vo com alguém. 

30. Mas tu já saiu pra pichar sozinho ou é sempre com alguém? Não, eu até já sai pra 

picha sozinho. 

31. E geralmente com quantas pessoas tu vai? Um, no máximo dois. 

32. Que horas tu costuma ir? Saio 1 hora, 2 horas, depende do movimento que tá o dia. 

33. E o material que tu usa pra pichar? Spray, extensor e tinta. 

34. E tu pixa em vários bairros ou é só perto da tua casa? Mais no centro. 

35. E tu tem ideia de quantos bairros já pichou? Bá, tem vários.  

36. E em outra cidade? Não, eu não viajo. 

37. Pra ti tem diferença entre patrimônio público e privado? Não, é tudo a mesma coisa. 

É tudo parede. 

38. Tu usa drogas? Não, fumo bauro só. 

39. Todos os dias e desde que idade? Todos, desde os 15. 

40. E quando tu vai pixar tu fuma? E bebe? Claro. Ah, depende. Que dai tu faz na cara 

larga já, não interessa as pessoas. 

41. Tem ficha na policia como pichador? Tenho. Eu cai duas vezes e depois a Operação que 

teve. 

42. Dai tu teve que fazer medida socioeducativa?  Aham, fiz Cededica dez meses e na 

Operação não deu nada.  

43. E o que tu fazia lá no Cededica? Primeiro foi aula de graffiti, aquela baboseira lá que os 

cara fizeram. Foi quatro meses, depois foi seis meses que tinha que faze aquele negócio de 

samba lá. Bagulho instrumental. 

44. Sua família sabe que você pixa? Qual a opinião dela? Sabe. Bah, não gosta. Quando eu 

saio de madrugada eles já sabem que eu tô indo risca.  

45. E tu nunca tentou explicar porque tu faz? Não, nem converso. 

46. Considera a pichação uma expressão de revolta, rebeldia? Eu acho que não é revolta. 

Tem uns que é por isso, eu não so por revolta. 
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47. Você já foi confundido com ladrão? Não. 

48. Já cometeu roubo?  Como foi? 

Só em mercado. Lata em ferragem também. 

49. O que você acha da repressão que vem acontecendo em Santa Maria em torno da 

pichação? 

Eu acho palha né, os cara invés de pesquisa, pra eles é tudo ruim né. Os polícia mesmo invés 

de fica achando os bandido de noite querem pega os pichador.  
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APÊNDICE F – Entrevista 4 

 

 

Gênero Masculino, 20 anos, solteiro, não tem filhos. Não fala outros idiomas, sua formação 

escolar foi em rede pública e privada e hoje está cursando Artes Visuais na UFSM. Trabalha, 

mas preferiu não informar a profissão para preservar a sua identidade. Mora com os pais, irmã 

e cunhado em casa própria no Bairro Centro e possui renda familiar de dez a vinte salários 

mínimos. 

 

1. Tem hábito de leitura? Livro não, não gosto de lêr. Na real eu gosto de vê a ideia, não 

gosto de fica lendo. 

2. Que páginas e sites você acessa na internet? Só de arte. Site tem vários, o que eu mais 

uso é Pinterest, aquele DeviantART, tumblr, no Face, face é o que mais tem. Tem várias 

páginas que eu gosto. 

3. TV e jornal tu olha? Olho, jornal até não muito, é as vezes. Mas tv eu olho, só noticiário e 

filme.  

4. Revista tu não lê? Só gosto de vê as figurinha.  

5. Quais os lugares que tu vai para entretenimento e lazer? Deixa eu vê, eu vo em 

restaurante, eu vo no Farrezão anda de bike, as vezes.  

6. Você tem smartphone? Seu plano é pré-pago ou pós-pago? Tenho celular, aquele 

Iphone, fiz um brick. É de cartão. Não, não, não, não, é de linha. É pós pago, plano controle. 

7. Você consome algum material sobre pichação? Revista não olho muito, mas na internet 

tem, tudo que tem de pixo o cara olha. Documentário também, não tem muitos né? Vídeo eu 

pesquiso as vezes, mais os documentário, porque não tem muito. 

8. Você possui modificações corporais? Quais? Algumas. Bá... tatuagem, em vários lugar. 

Alargador eu tenho. 

9. Que tipo de música tu escuta? Rap, só nacional. Não gosto do que eu não entendo. Tem 

vários, gog, dexter, trilha sonora do gueto. Gosto de várias base, tipo umas música antiga, 

Gramatik. Mas eu gosto de reggae também, escuto, mas não que eu vá bota na baia pra escuta. 

10. Como tu descreve o teu jeito de vestir? Boné, tênis de skate, que é melhor de anda. 

Moletom, calça jeans e de moletom.  

11. Têm preferencia por alguma marca de roupa? Eu gosto das de skate, na real tem várias 

massa. Uso o que tiver.  
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12. E marca de lata tu tem preferência? Cada, como é que eu posso dize? Cada categoria 

tem uma lata pra usa na real. Pra pixa tem uma Colorgin, uma Renner. Pra faze um trampo 

tem uma Montanna. Mas o que tive o cara da um jeito. 

13. Qual é a tua religião? Ah, eu acredito em alguma coisa, que não é Deus, que o homem 

descreve. Mas eu acredito. Fui batizado, mas nunca fui na igreja.  

14. Há quanto tempo você pratica pichação? Faz uns 6 anos eu acho, desde 2008, outubro 

eu acho. Primeira vez foi colando adesivo na real, depois foi fazendo uma tag, depois foi 

pegando uma lata. 

15. Tu parou por algum tempo? Não, na real eu nunca parei. Parei de fica um mês sem faze, 

mas mesmo sem faze eu tava na baia desenhando, eu tava pensando, sei lá, todos dia o cara 

pensa. 

16. E tag tu já teve várias? Não. Só no início, no início teve várias quando eu comecei, 

durante uns 2 mês, tinha várias.  

17. Você faz parte de alguma crew? Qual? Faço. Urbanos. 

18. E de grife?Ah, grife na real dos mais fortes, sistema sofre, só que eu faço. 

19. Tu faz ou já fez graffiti? Faço. Na real eu faço o que tiver, se tive liberado, se tiver um 

muro que não tenha um trampo em baixo, ninguém que eu vá cubri eu faço.  

20. Mas tu gosta de fazer graffiti? Claro, é massa faze uma parede produzida também. Não 

atropelando ninguém. Eu faço comercial, mas atropelando alguém eu não faço mais, antes eu 

até faria, há um ano atrás, um ano e meio. Agora eu não faço mais nada, só se a parede tiver 

toda pintada. 

21. Pra você existe diferença entre graffiti e pichação? Pras pessoas que fazem tem, mas 

pra mim não tem. Tem na real né, pichação é vandal, é contra o sistema na real. Mas graffiti é 

massa também, porque o cara evolui ali, desenhando, pensando num mural completo, 

pensando na letra, pensando na sombra, pensando em cor que tem que combina. Pichação já é 

um estudo de letra, tu tem que faze várias letra, pensa no formato da letra. Não é que o graffiti 

seja mais difícil que a pichação, pichação é foda também, tu se original. Hoje a maioria faz na 

cara larga, igual aos outros, parece igual minha letra, ei o cara vê vários, vários. Na real o cara 

pega um conhecimento né, de olha vários tu bola um, tu tem uma referência de várias letra, 

dai tu vai cria uma coisa na tua cabeça e vai sai a tua.  

22. O que te motiva a pichar? O que me motiva a pichar? Agora são vários bagulho. Tipo 

sei lá, pichação na real o cara, em primeiro lugar faz porque gosta, e gosta. Depois vem tudo 

né, porque na real o pixo do cara a gente defendo um ideal, onde tá o meu pixo tá o que eu 

penso. Tá, sei lá. Quanto coisa o cara vê errado, que não pode faze nada, nada vai muda, é 
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foda. Na real quando eu comecei a pixa era diferente, eu tinha 14-13 anos. Arrecem tinha feito 

14 e na minha baia era diferente, bem diferente... Eu conheci a pichação, eu conheci a rua. Eu 

tava sempre dando uma banda de bike, mas não prestava atenção na rua. 

23. O que tu acha da pichação de protesto?Acho massa que todo mundo lê. Cada um que 

passa, vai refleti o pensamento que tá ali, se não tivesse o pixo nunca ia pensa no negócio que 

tá escrito ali. 

Esses aí nem tão ligado no esporte pichação, é mais na mensagem. Chegam em qualquer 

lugar, em qualquer parede e não dá nada. Que nem o cara no início, o cara no início não sabe 

como funciona.  

24. Qual a frequência que você pixa?  Quantas vezes na semana? Quais são os dias que 

costuma pixar? Agora eu pixo toda semana. Depende da semana, tem umas que é foda, que 

falta tempo. Toda semana que faço alguma coisa pelo menos. Mais dia de semana. 

25. Vai sozinho ou acompanhado? Depende do dia, no máximo com 3. 

26. Você pixa somente perto da sua casa? Tem ideia de quantos bairros já pixou? Nem 

gosto de risca perto da baia na real. Bei, acho que não tem um bairro. Não, deve te um sim, 

mas a gente já fez alguma coisa. Ainda mais na antiga que a gente catava só uns negócio 

velho assim. Vila sempre o pessoal é mais humilde e apoia um muro pra pinta. 

27. Já pixou em outra cidade? Qual? Já. Floripa, Porto, interior também, já fui em Restinga 

Seca, ei várias na real. 

28. Você faz distinção entre patrimônio público e privado? Só não pixo cemitério.  

29. E igreja? Igreja eu pixo, se Deus tá vendo tudo ele sabe que se o cara faz nos outros é 

porque o cara gosta.  

30. Usa drogas? E quando pixa? Só maconha. Também. 

31. Pixa bêbado? Bêbado eu não gosto mais, antes eu saia e só fazia bêbado.  

32. Tem ficha na policia como pichador?  Muitas? Tenho. Ah, se me chamam no radinho 

ali aparece várias denúncia. Mas que eu fui pego eu não tenho muitas, me pegaram duas vez 

na rua e uma invadindo a minha casa.  

33. Já cumpriu medida socioeducativa?  O que tu fez? Quanto tempo? Já. Pintei um 

colégio. Foi bem pouco tempo que eu peguei, porque foi lá em Porto Alegre que eu fui na 

audiência. Peguei 15 horas eu acho.  

34. Tua família sabe que você picha? O que eles acham? Sabe. Não gostam.  

35. Você já foi confundido com ladrão? Sempre acham que o cara tá robando. 
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36. Já cometeu roubo? O que? Já. Ah, lata nunca roubei, roubei corante já. Não gosto muito 

de rouba, sempre compro. Mas uma vez a gente roubou uma escada velha, mas uma escada 

velha. Na real nunca roubei nada sério. 

37. O que você acha da repressão que vem acontecendo em Santa Maria em torno da 

pichação? Não adianta, cada vez vai tá mais pichado e cada vez as pessoas vão tá mais braba. 

Nunca eles vão para pra pensa, pra refleti, pichação o que é, quem é que faz, porque que é. 
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APÊNDICE G – Entrevista 5 

 

 

Gênero Masculino, 22 anos, solteiro, não tem filhos. Não fala outros idiomas, sua formação 

escolar foi em rede pública. Estava cursando Direito, mas trancou o curso. Trabalha como 

cozinheiro, mora sozinho em imóvel próprio no Centro. Sua renda mensal é de até dois 

salários mínimos. 

 

1. Tem hábito de leitura? Lê o que? Lembra o ultimo livro que leu? Tenho. Eu costumo 

lêr poemas, principalmente os do Bertolt. Gosto de lê bastante romance também, eu curto 

leituras em geral. Leitura informativa, leitura política. Mas acho que é isso. Não tenho uma 

restrição, tipo eu vou ler porque isso é de tal gênero ou não vou ler porque é de tal gênero. Eu 

leio o que eu acho interessante. O último livro que eu li, mas eu venho relendo ele sempre é o 

livro do Bertold Brecht, que são os poemas dele. Mas não sendo do Bertold, foi um livro 

sobre as propriedades medicinais da cannabis, falava da parte nutricional, da parte de como tu 

usa na alimentação, de alguma noção boa do uso do cânhamo. É um informe muito bom sobre 

a cannabis.  

2. Que sites e páginas você acessa na internet? No momento eu tô sem internet, faz uns 3 

ou 4 meses, então eu não pesquiso muita coisa.  

3. Que mídias você consome? Não costumo olhar televisão e eu costumo mais me informar 

através de leitura mesmo. Bastante diálogo com a população e lendo livros.  

4. Quais os locais que você frequenta para entretenimento e lazer? Praia.  

5. Você tem smartphone? Seu plano é pré-pago ou pós-pago? Tenho. É pré-pago. 

6. Você consome algum material sobre pichação? Sim. Costumo ver documentários, 

costumo ler sobre. Dá pra dizer que sim, sempre que surge uma notícia pontual sobre o 

assunto eu procuro ler pra me informar mais.  

7. Você possui modificações corporais? Quais? Sim. Duas tatuagens, uma na perna e outra 

no peito. 

8. Como você descreve o seu estilo de vestir? Confortável. 

9. Quais são as marcas que você usa geralmente? Têm preferencia por alguma marca? 

Já tive muita preferência por roupa, mas isso foi em outra época. Hoje em dia eu não tenho 

preferência por roupa de marca, escolho o que me deixa melhor. Faz tempo que eu não faço 

compras, tá ligado? Acho que é o que mais eu me sinto confortável, me sinto bem.  

10. Qual é a tua religião? Acredita em alguma coisa? Bah, eu não tenho religião. Acredito 

numa parada maior assim, numa, sei lá... Existem energias que tudo o que tu fizer vai voltar. 
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Tudo tem uma vibração, tu vai atrair o que tu fizer. É muito pequeno esse universo. Eu boto fé 

nas paradas, se não bota fé, não rola.  

11. Há quanto tempo você pratica pixação? Faz pouco tempo, faz uns 3 ou 4 meses que eu 

comecei.  

12. E antes tu já prestava atenção na pichação que tinha na cidade? Uns dois meses antes, 

na verdade uns 4 ou 5 meses antes eu já lia bastante sobre isso, documentários e pá. Aí foi 

despertando interesse.  

13. Pra ti existe diferença entre graffiti e pichação? Bá, não sei se tem diferença entre 

graffiti e pichação. Eu acho que tem bastante diferença sim, eu particularmente acho mais 

bonito pixo, gosto muito mais do pixo, acho a estética da transgressão, da revolta, de estampa 

uma verdade ali, de escancara o bagulho. Eu acho que isso é o que mais eu acho foda do pixo, 

que eu mais acho que difere do graffiti. Claro que tem muito graffiti foda, mas eu vejo um 

caráter mais subversivo no pixo e arte é arte, né? 

14. O que teu picho representa pra ti? Meu pixo pra mim representa um diálogo com a 

sociedade. É o grito do trabalhador, é o grito da classe contra quem reprime. É tenta passa um 

pouco assim, do que a gente vê, do que a gente vive, do que a gente estuda, do que a gente vê 

na luta. É tenta passa, desmascara isso, faze o trabalhador se reconhece ali. A bota que pisa na 

gente é a mesma, não tem diferença, o inimigo é o mesmo.  

15. Além disso, o que mais te motiva? É mais pra fomentar a luta, informar o trabalhador. 

Também coloco meus tags, curto, acho massa assina, acho massa vê espalhado. Como tudo é 

uma questão de revolta sim e tu assina teu nome também é uma questão de revolta, tá ligado?  

Dize que ó: Por mais que eu não tenha dinheiro pra compra na tua loja, eu vo assina aqui e tu 

vai te que passa aqui todo dia e se tu apaga eu vo faze de novo e de novo.  

16. Qual a frequência que você picha?  Quais são os dias, horários e frequência que 

costuma pichar? Toda semana. Domingo, segunda, terça, final de semana não. 

17. Você já saiu pra pichar sozinho? Já, poucas vezes. 

18. Quando não sai sozinho, você sai com quantas pessoas em média? Depende. Vou com 

meus camaradas. 

19. Você picha somente perto da sua casa? Tem ideia de quantos bairros já pichou? 

Pixava onde eu achava que seria melhor pro diálogo com a população. Não sei te dize, mas a 

maioria foi centro, uns 3 ou 4 bairros, mas não sei te dize porque não tenho muita noção.  

20. Já pichou em outra cidade? Já, em Rio Grande. 



82 

 

21. Você faz distinção entre patrimônio público e privado? Se desse pra pega um 

privadinho massa, tipo um símbolo do capital, ia se massa de pega. Se desse pra faze em um 

lugar que eu achasse que tem um caráter maior de revolta, eu optaria por esse. 

22. Usa drogas? Eu uso álcool, eu uso cafeína, eu uso maconha e algumas vezes a minha 

droga também é a comida, mas vem diminuindo.  

23. Usa drogas quando pixa? Uso maconha. Na real eu tô sempre fumando. 

24. Tem ficha na policia como pichador?  E por outro motivo? Não. Não. 

25. Sua família sabe que você pixa? Não. 

26. Considera a pichação uma expressão de revolta, rebeldia? Pra mim a pichação é isso, 

ainda mais aquela pichação que só o pichador entende, que é a galera que tá a bastante tempo, 

que é a galera que curte mesmo, que a galera que se dedica a parada, vai entende. Eu acho a 

parte mais massa, que é a mais de revolta, onde o cara sente na pele o que é ninguém da a 

mínima pra ele, a única coisa que se aplica a ele é o direito penal que vai sanciona ele. Onde o 

cara engravatado não representa ele. Aí ele vai lá e escancara qualquer coisa, ele vai lá e faz o 

que ele acha que tem que se feito, o que ele acha que os outros tem que vê. Por mais que os 

outros não entendam, foda-se, ele vai lá e faz. Pra mim o que mais representa é esse tipo de 

pichação. 

27. Você já foi confundido com ladrão? 

Não. 

28. Já cometeu roubo?  Como foi? Já, várias coisas. Ah, várias paradas pra come. Só em 

mercado se pá não, mas a maioria foi coisa pra come. Coisa que eu queria, não achei que 

fosse errado e peguei. 

29. O que você acha da repressão que vem acontecendo em Santa Maria em torno da 

pichação? Então, eu acho uma hipocrisia do caralho, assim... Vo fala uma hora aqui, se pá 

não vai rola. Eu acho uma puta hipocrisia, primeiro porque os cara vão puni um pichador com 

um dano a liberdade, dano a vida, por ele ter cometido teoricamente um dano ao patrimônio 

público, um patrimônio visual. O cara pichou um muro, jogo tinta no muro e a sansão que ele 

vai sofre do estado é um dano a liberdade dele. Sendo que o que é garantido pela Constituição 

é o bem tutelado a vida. Então tu ta colocando o patrimônio a cima da liberdade a vida. Então 

é uma inversão de valores que é colocada pela sociedade burguesa.  

30. Como você vê a forma como a mídia se posiciona a respeito da pichação? Bastante 

porque é imposto que uma vida vale muito menos que um bem material, muito menos. Toda 

hora na mídia aí, a gente vê policial matando gente, inocente ou não, mas tão matando gente, 
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tá ligado? Matando trabalhador, matando pichador. Então é foda, é muito foda essa 

supervalorização do patrimônio em detrimento da vida.  
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APÊNDICE H – Entrevista 6 

 

 

Gênero Masculino, 19 anos, solteiro, não tem filhos. Não fala outros idiomas, sua formação 

escolar foi em rede pública, terminou o ensino médio e está estudando para o vestibular. Mora 

com dois amigos, em imóvel alugado, no bairro Centro e sua renda é de até dois salários 

mínimos.  

 

1. Tem hábito de leitura? Que sites e páginas você acessa na internet? Não tenho habito 

de ler. Não acesso muitos sites na internet, só facebook e youtube praticamente.  

2. Que mídias você consome? Assisto pouca tv e não leio jornais nem revistas. 

3. Quais os locais que você frequenta para entretenimento e lazer? Frequento o parque 

Itaimbé pra jogar basquete. 

4. Você tem smartphone? Seu plano é pré-pago ou pós-pago? Tenho um celular com plano 

pré-pago. 

5. Você consome algum material sobre pichação? Acompanho páginas no facebook, vídeos 

e documentários sobre pichação . 

6. Você possui modificações corporais? Quais? Tenho duas tatuagens, uma nas costas 

escrito “A solidão do mundo se reflete nas ruas” e outra na barriga escrito “High Life”. E dois 

alargadores, um de 22 mm na esquerda e outro na direita que agora tá no 8, mas vou por 22 

mm também. 

7. Como você classifica o seu estilo musical? O que costuma ouvir?  Classifico meu gosto 

musical como muito bom, conheço bastante no geral, mas só escuto rap praticamente, às 

vezes reggae ou eletrônica. 

8. Como você descreve o seu estilo de vestir? Meu estilo de vestir é largado, sempre fui 

assim desde criança pelas influências musicais que eu tinha e também porque me sinto bem 

me vestindo assim.  

9. Têm preferencia por alguma marca? Não tenho preferência por marca, mas prefiro Nike 

porque os pano são de qualidade e simples. 

10. Qual é a sua religião? Acredita em Deus? Tem fé? Nunca tive religião e sempre fui 

contra igreja. Acho ridículo gastar grana pra caralho pra construir uma igreja, sendo que só 

serve pro cara entrar lá, pensar e ir embora, fazer isso na rua ou em qualquer outro lugar vai 

dar na mesma. Pega essa grana e investe em hospitais, escolas... A primeira construção civil 

do Brasil foi uma igreja e a dos Estados Unidos uma escola, aí vai e compara como é cada 

país hoje em dia. Não acredito no Deus dá igreja ou da bíblia, acredito que existe algo mais 
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forte que um ser humano, mas não sei o que é e não vou ficar quebrando cabeça pensando 

nisso. Tenho fé sim, em mim mesmo. 

11. Há quanto tempo você pratica pichação? Comecei a pichar no final de 2011/começo de 

2012, mas desde criança sempre curti. Lembro que comecei a notar quando eu tinha mais ou 

menos uns 12 anos, só via FPK, PQ, QQ1, LATINOS... A primeira crew que o cara teve o 

nome era TBT - The black tanktop, ideia do caio, nós saia entre uns 5, todos de regata preta, 

skate e mochila cheio de tinta, locão andando de skate por tudo e pichando. Nas férias 

ninguém viajou pra praia, não tinha o que fazer e foi essa a ideia, na época foi massa pra 

caralho. Em uns meses dando esses role com muita frequência o cara caiu, um lá foi mirim e 

fodeu todo mundo. Aí fiquei um tempo parado e depois quando voltou nossa crew era ZR, 

zona rua. Mas foi um tempo que o cara pilhou, depois despilhamo sei lá por que. Nunca 

conseguimos pensar algo de peso, aí sempre acabo cada um fazendo a sua e já era, com sua 

tag. E atualmente JOWZ, o plural da gíria ‘jow’. Mas também não pilhamo muito.  

12. Você também faz ou já fez graffiti? Nunca fiz graffiti na vida, só pixei. 

13. Pra você existe diferença entre graffiti e pichação? Claro que existe diferença, graffiti é 

simplesmente como pintar um quadro, uma coisa normal, tu compra a tinta e pode pintar 

naquele muro. Pichação é outra coisa totalmente diferente, adrenalina total, risco de ser preso, 

risco de alguém querer te agredir, resumindo é ilegal, essa é a essência da pixação. 

14. O que te motiva a pichar? O que me motiva a pichar é que simplesmente eu curto pra 

caralho, não adianta, é viciante como uma droga mesmo, cada detalhe vicia, o cheiro da tinta, 

procurar os pico, o clima antes do role, a parceria que aumenta quando o cara dá o role junto... 

É muita coisa mesmo. E claro, ver o pixo lá é o que mais motiva, me sinto muito bem ao ver 

um pixo que eu curto e fui eu que fiz, é um sentimento de gratificação, sei lá 

15. Qual a frequência que você picha?  É bem frequente, teve um tempo que ficamos uns 3 

meses, dando uns 3, 4 role a cada uma semana mais ou menos. A média, se é que tem uma 

média, é uns 3 role por mês, no mínimo. 

16. Quando vai pichar que tipo de material usa? O que você costuma fazer? O material 

na maioria das vezes é a clássica color gim, nunca comprei outra lata que não fosse color gim, 

por nunca ter feito graffiti e ter pouca grana. Mas qualquer hora vou comprar pra dá um role 

diferenciado. Também usamos rolo, aí da pra por uma vassoura ou uma taquara pra servir de 

extensor ou só usar o rolinho mesmo. Pra conseguir tinta é só comprar corante e misturar com 

água, 5 pila eu do um role fodido, um corante e um rolinho. 
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17. Você já saiu pra pichar sozinho? Já sai pra pixar sozinho, mas não curto. Uma das 

coisas que eu mais gosto na pichação é a parceria de sair na calada tu e teus parceiro, isso não 

tem preço. Na maioria das vezes de dupla ou em 3.  

18. Você picha somente perto da sua casa? Tem ideia de quantos bairros já pichou? Já 

pichou em outra cidade? Não pixo só perto da minha casa, já fomos pra todos lados da 

cidade. Não sei quantos bairros já pichei, mas sei que tem bastante pixo, bastante mesmo. Eu 

não tinha me ligado que tinha, mas aí começou a vim o reconhecimento da gurizada vindo 

falar, uns acham que minha tag era uma crew. Foi massa, me senti bem quando vi o 

reconhecimento e aí foi quando a fixa caiu que tinha pixo pra caralho mesmo. Nunca pixei em 

outra cidade. 

19. Você faz distinção entre patrimônio público e privado? Não faço distinção de 

patrimônio publico ou privado, o importante é o pico, se ele for propicio vai ser pichado. 

20. Usa drogas? De que tipo e com que frequência? Desde quando? Usa drogas quando 

picha? Só fumo maconha, praticamente não bebo e larguei o cigarro tem uns 3 meses. Nunca 

fui fumante mesmo, mas comecei a fumar cigarro antes da maconha e larguei de vez. 

Maconha eu fumo faz 3 anos e pouco. Só no primeiro ano que não fumava muito, mas depois 

com a liberdade que eu tive quando contei pro meu coroa viro uma coisa normal, a muito 

tempo eu fumo todos os dias, é comum como tomar água. Sempre levamos maconha pro role, 

no meio do pião paramos em algum pico pra fuma e descansa, pensar em algum lugar pra ir, 

ou na ação mesmo, no role e com o beck na boca, tanto faz vai de cada role mesmo. 

21. Tem ficha na policia como pichador?  E por outro motivo? Tenho ficha na policia, a 

primeira queda foi nada ver, tinha bebida com nós, era menor tinha mina junto e levaram pra 

DP. Duas por pichação e uma por porte de maconha, quatro passagem. 

22. Já cumpriu medida socioeducativa? Nunca. 

23. Sua família sabe que você picha? Qual a opinião dela? Minha família sabe e não sabe, 

sempre falei que sou a favor, sempre falei meu ponto de vista, mas nunca me perguntaram 

claramente: “tu pixa?” No fundo eles sabem sim e não são a favor. 

24. Considera a pichação uma expressão de revolta, rebeldia? Pichação também é uma 

expressão de revolta, tudo depende da pessoa que tá pichando, do momento, de cada um. 

25. Você já foi confundido com ladrão? Acho que já fui confundido com ladrão quando tava 

subindo uma parada e tive que descer porque viram. 

26. Já cometeu roubo? Já, mas nada sério, só em bar, mercado, esse tipo de coisa, pegando 

larica só.  
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27. O que você acha da repressão que vem acontecendo em Santa Maria em torno da 

pichação? Repressão contra pichação tem em todo lugar, porque sempre a maioria da 

sociedade vai ser contra, mas isso nunca vai adiantar, só vai aumentar mais ainda, na minha 

opinião.  

28. Como você vê a forma como a mídia se posiciona a respeito da pichação? A mídia se 

posiciona na maioria das vezes contra a pichação, mas não é sempre, depende  de qual mídia 

é, na TV a maioria das vezes é contra, mas tem documentários, reportagens, que são a favor. 

 



88 

 

APÊNDICE I – Entrevista 7 

 

 

Gênero Masculino, 17 anos, solteiro, não tem filhos. Não fala outros idiomas, sua formação 

escolar foi em rede pública, concluiu o ensino médio. Mora com a avó e tios, em imóvel 

próprio, no bairro JK e a renda familiar é de quatro a dez salários mínimos. 

 

1. Tem hábito de leitura? Lê o que? Lembra o ultimo livro que leu? Às vezes eu curto ler, 

mas não curto ler livros, curto mais pesquisar mesmo na internet sobre as coisas que 

acontecem no dia a dia e tal. 

2. Que sites e páginas você acessa na internet? Acesso mais facebook, twitter, tumblr, 

youtube, mas o que eu uso mais mesmo é o youtube. Gosto de procurar vídeos dos malucos 

de São Paulo lá que pegam vários pico no alto, vish chega da uma adrenalina só de vê os cara 

lá. 

3. Que mídias você consome? TV, jornais, revistas... Quais seus favoritos? No máximo 

leio um jornal às vezes. 

4. Quais os locais que você frequenta para entretenimento e lazer? Curto da role nos 

bombeiros, pecha a rapa, toma um goró, troca uma ideia, mas também gosto de chega no Ita 

ali de tarde fuma pra descontrair. 

5. Você tem smartphone? Seu plano é pré-pago ou pós-pago? Celular uma coisa que eu já 

tive mas não gosto de usar. 

6. Você consome algum material sobre pichação? Tenho muita foto de pixo meus e de 

amigos, também tenho dos caras que eu admiro na pichação, tá ligado? Vários vídeos também 

dos cara mais locos do pixo. Curto sempre tá informado . 

7. Você possui modificações corporais? Quais? Sim, alargadores e uma tattoo. 

8. Como você classifica o seu estilo musical? O que costuma ouvir? Curto muito rap, 

Racionais, os cara das antigas como Dexter, Tupac, Sabotage, entre outros. 

9. Como você descreve o seu estilo de vestir? Gosto de roupas largas tipo maloca mesmo. 

10. Quais são as marcas que você usa geralmente? Têm preferencia por alguma marca? 

Não tenho preferência porque eu compro minhas roupas quase sempre pelas estampas ou 

quando acho alguma legal. 

11. Qual é a sua religião? Acredita em Deus? Tem fé? Não sou de religião nenhuma. 

Acreditar em Deus quase todo mundo acredita, acho que o nosso Deus somos nós mesmos. 

12. Há quanto tempo você pratica pichação? Comecei com 12 meu, bá tempo massa! 

Comecei a risca só de caneta, fiquei quase um ano só nos tag. Mas dai conheci o rolinho, 
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famoso rolinho hahah Ai só foi depois que fui pros sprays, ai sim vários role. Teve uma 

semana que eu dormi um dia em casa, passava as madrugadas na rua pichando com os piá da 

banda. Era massa, mas agora tô meio parado, tô só nos cadernos mesmo e fazendo uns 

trampos. Pretendo voltar no pixo, mas vo voltar com tudo, tô com várias ideias na cabeça já. 

13. Você faz parte de alguma crew-grife? Bá, já fui convidado pra várias, mas prefiro fazer 

meu corre sozinho. Nada contra, mas acho melhor assim. 

14. Você também faz ou já fez graffiti? Não. 

15. Pra você existe diferença entre graffiti e pichação? Existe sim, graffiti é mais arte 

mesmo, mais desenhos, mais cores, mais pra enfeitar um espaço, tá ligado? Pichação é mais 

pra agredir o sistema mesmo, pra suja a cidade, pra eles verem que a gente tá vivo e que a 

gente também tem poder. 

16. O que te motiva a pichar? Eu pixo mais pela adrenalina e também uso a pichação como 

uma válvula de escape quando eu tô de cara com alguma coisa ou quando brigo com a minha 

namorada. Eu sou obrigado a sair de madrugada e meter uns pixo, isso me acalma, leva o 

estresse embora, não tem explicação pra isso, só quem faz sabe como que é. 

17. Qual a frequência que você picha? Quando eu tava mais loco no pixo era todo dia 

mesmo, batia meia noite eu já tava na rua na tensão só por fazer meu pixo sereno e larga. 

18. Quando vai pichar que tipo de material usa? Um rolinho e uma tinta já me faz feliz.  

19. Você já saiu pra pichar sozinho? Sim, já tomei corridão sozinho também hahah 

20. Quando não sai sozinho, você sai com quantas pessoas? No máximo uns 3.  

21. Você picha somente perto da sua casa? Pior que pixo bastante perto da minha casa. De 

tanto que eu e os pia pichamos aqui na banda, que não tem mais aonde pixar. Curto da role 

mais nas vilas e no centro.  

22. Tem ideia de quantos bairros já pichou? Já pixei vários, não tenho o número certo na 

cabeça, mas garanto que foi bastante. 

23. Você faz distinção entre patrimônio público e privado? Não.  

24. Usa drogas? De que tipo? Desde quando? Uso sim, curto fuma. Às vezes o cara se 

perde e da uns teco também, mas nem me abalo. Mas curto mais fumar um, fumo desde os 

meus 13 anos de idade. Fumo cigarro também, a pior droga de todas. 

25. Tem ficha na policia como pichador?  E por outro motivo? Não, acho que sou o único 

que nunca caiu em 4 anos de pichação . 

26. Sua família sabe que você picha? Qual a opinião dela? Sabe, minha mãe fala pra mim 

parar com essas coisas, diz que não gosta, mas ela me entende, sabe que eu gosto disso e que 

não adianta falar pra parar porque ela sabe que não vou. 
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27. Considera a pichação uma expressão de revolta, rebeldia? Muitos usam isso como 

uma revolta, mas eu faço isso mais por passa na rua e ver meu pixo ali na parede. 

28. Você já foi confundido com ladrão enquanto pichava? Nunca. 

29. Já cometeu roubo? No máximo umas barras de chocolate no Carrefour ou uns 

alargadores nos camelôs. 
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APÊNDICE J – Entrevista 8 

 

 

Gênero Feminino, 25 anos, solteira, não tem filhos. Não fala outros idiomas, sua formação 

escolar foi em rede pública e hoje está cursando Publicidade e Propaganda. Trabalha como 

publicitária. Mora com o avô e o namorado em imóvel próprio, em Camobi e a renda familiar 

é de dois a quatro salários mínimos. 

 

1. Tem hábito de leitura? Lê o que? Lembra o ultimo livro que leu? Tenho um pouco, leio 

mais livros acadêmicos, mas quando tenho tempo leio outras coisas, tipo sociologia, filosofia. 

O ultimo livro que estava lendo era Ecce Homo do Nietz, mas ainda não tive tempo de acabar 

de ler. 

2. Que sites e páginas você acessa na internet? Acesso o facebook, páginas de artistas, 

muita coisa no youtube e páginas de humor. 

3. Que mídias você consome? O que eu mais consumo é internet, quase nunca assisto tv e 

leio um pouco de jornal impresso quando estou em algum lugar que tenha ou quando a 

matéria me interessa eu compro. 

4. Quais os locais que você frequenta para entretenimento e lazer? Casa de amigos, às 

vezes em lugares públicos como a Gare, Praça dos Bombeiros e Campus da UFSM. 

5. Você tem smartphone? Não tenho celular. 

6. Você consome algum material sobre pichação? Sim, pela internet. Facebook e Youtube, 

procuro referências de materiais já usados, como usar, algumas técnicas e efeitos diferentes. 

Algumas páginas como Ruas que falam, Ilegalsquadmx e páginas pessoais também. Às vezes 

busco documentários, olho várias vezes o mesmo, ultimamente não por causa do tempo que o 

trampo e a facul tem ocupado, ai ja chego cansada, faço as minhas coisas pessoais (comer 

alguma coisa, banho) e vou pra cama. 

7. Você possui modificações corporais? Quais? Não, só tattoos. 

8. Como você classifica o seu estilo musical? O que costuma ouvir? De tudo um pouco, 

depende do dia, inspiração. Vai de rap, samba, brega, pop, mpb, não tenho limitações. 

9. Como você descreve o seu estilo de vestir? Acho que é entre alternativo e prático, não 

escolho muito, mas não visto o que não me deixa a vontade pra me mexer, sentar, caminhar e 

correr. 

10. Quais são as marcas que você usa geralmente? Têm preferencia por alguma marca? 

Acho que não tenho preferência por marca, só tenis que é mais skate pelo sentido de ser 

confortável pra da um role mais longo sem machuca o pé. 
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11. Acredita em Deus? Tem fé? Só atéia, meio até humanista, não acredito em Deus. 

Acredito, meio que às vezes, na capacidade das pessoas pra transformar a sociedade, mas 

também, passa logo depois de ver tanta desigualdade e preconceito. 

12. Há quanto tempo você pratica pixação? Comecei com 14 anos mais ou menos, sozinha, 

mas não tinha muita ideia do que eu tava fazendo, só sabia que era vandal ai fazia desenhos 

com rolinho e latex e muita colagem com intervenção de tinta, os lambe. Conheci mais uma 

menina, a Pops e formamos uma crew que era feminista, mas não tinhamos muita ideia 

também que o que faziamos era feminismo. Só saiamos pra pinta e era vandal. Pintamos uns 2 

anos e nos quebramos, dai parei. Voltei depois de tanto tempo com incentivo das integrantes 

da LAF que me convidaram pra participar da crew, aceitei, isso foi em março mais ou menos, 

desse ano, mas já sai fora porque nossas ideias não conversavam.  

13. Você faz parte de alguma crew-grife? Faço parte da PMK, pixo memo krew desde então 

formada por mim e mais 2 integrantes, em fase de crescimento hahahahha 

14. Você também faz ou já fez graffiti? Sim, gosto dos 2. As vezes meio que me decepciono 

com um ai faço só o outro e vice e versa. 

15. Pra você existe diferença entre graffiti e pichação? Dificil porque o lance é meio 

estereotipado pelo senso comum, mas acho que a diferença ta meio que no vandal e no 

autorizado. O pixo não tem a estética que a sociedade busca no graffiti, de beleza, perfeição e 

tal, o pixo é o rabisco feio feito por algum marginal e pra mim tem tanta beleza nesse quanto 

no graffiti. Há divisão até dentro da "classe" de grafiteiros, alguns não aceitam o pixo e 

muitos pixadores veem o graffiti como uma linguagem da rua corrompida pela sociedade e 

virar uma solução pra pixação, é complicado... Rende uma puta reflexão. É ponto de vista. 

16. O que te motiva a pichar? Muita coisa, a questão territorialista é um motivo, marcar 

aquele canto da cidade com minha tag entre tantas outras, buscar visibilidade no concreto e no 

meio de tanta gente que só repara no seu umbigo. Outro motivo é a questão social de 

criminalizar o pixo, de julgar um rabisco de um individuo uma sujeira, que na mesma casa 

que tem o meu rabisco sujo tem um sujeito mais sujo ainda que bate na mulher, ou um patrão 

que escravisa o funcionário, e o meu rabisco ainda é considerado a sujeira, tá ligado? Tem que 

riscar mesmo, tem que pixar mesmo e fazer com que a sociedade pare de querer arrumar a 

casa e esconder a sujeira debaixo do tapete gastando tinta enquanto tem gente sem um canto 

pra abrigar uma criança. A sociedade incoerente em pensamento, egocentrica e egoista. 

17. Qual a frequência que você picha? Quais são os dias e horários que costuma pichar? 

Faz tempo que não saio por causa do fim de semestre, mas não tem um dia específico, escolho 

de acordo com o clima e meus horários. Dia nublado é bom, sempre depois das 2 da manhã. 
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Dia ruim é sexta e sabado que os pm tão na rua por causa das festas e tal. 

18. Quando vai pichar que tipo de material usa? O que você costuma fazer? Quando tem, 

lata. Prefiro cap fat pra escancara logo de cara. Largo minha tag, a crew as vezes e quando da 

mando um salve, até puxo um desenho. Mas também uso tinta e rolinho, mas não curto muito 

porque é flagrante, muita mão carrega um pet de tinta mais um rolinho sujo, tira da mochila e 

guarda depois não era, ai já to presa hhahahahha 

19. Você já saiu pra pichar sozinho? As primeiras vezes era só sozinha, hoje não da pra 

arrisca, é diferente. Antes era muito tranquilo, hoje já não dá ainda mais porque so mina e se 

um P2 me pega nem sei o que pode faze comigo, me estupra, da em mim essas coisas. Até os 

moradores podem usar de violência, é bom ter mais uma pessoa pelo menos, não gosto de sai 

com uma galera, prefiro não ir e tbm vo sã né, só uma nicotina. 

20. Quando não sai sozinho, você sai com quantas pessoas em média? 2 ou 3, mais que 

isso é B.O. 

 

 


