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“Reduzir a pichação a mero rabisco é 

desconsiderar a própria possibilidade de 

tentar compreendê-la.”  

(Revista O Viés)  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa compreender o fenômeno da pichação na cidade de Santa Maria 

enquanto um elemento de comunicação e identificação de grupos e sujeitos. Há algum 

tempo a prefeitura da cidade e a polícia civil articularam operações para erradicar a 

prática da pichação, porém, no decorrer desta pesquisa nota-se que as manifestações 

deste tipo só fizeram se espalhar, bem como ampliar as formas de rabiscar as paredes do 

ambiente urbano. Como esse tipo de discussão traz ao senso comum a dúvida sobre o 

que é pichação e o que é graffiti, foi feita uma breve diferenciação de ambas. Esta 

diferenciação acaba norteando a pesquisa em alguns de seus momentos. A partir da 

compreensão de conteúdos como relativização cultural, formas alternativas de 

comunicação e percepção visual, foram feitas análises em oito fotografias de obras 

espalhadas pela cidade, sendo estas divididas em quatro categorias diferentes: tags, o 

mais alto é o mais forte, sócio-políticas e híbridas. Concluiu-se que a pichação não 

deve ser vista como uma prática marginal, e sim como uma ferramenta de diálogo 

intrínseca a determinada cultura.  

 

Palavras-chave: Pichação. Cultura. Comunicação. Popular. Percepção. Urbano.  

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to comprehend the phenomenon of pichação (a kind of graffiti) in 

the city of Santa Maria as an element of communication and identification of groups 

and subjects. Some time ago, the City Hall and the police force articulated operations to 

eradicate the practice of pichação, however, during this research, it is noted that the 

manifestations of this kind only spread, as well as enlarged the ways to scribble the 

walls of the urban environment. As this kind of discussion brings to the common sense 

the doubt about what is pichação and what is graffiti, was brief differentiation between 

the two of them is made. This differentiation ends up guiding the research in some of its 

moments. From the comprehension of contents like social relativization, alternative 

ways of communication and visual perception, the analysis of pictures of eight works 

around town were made, being the pictures divided in four different categories: tags, the 

highest’ the stronger, social-politics and hybrids. It is concluded then, that the pichação 

shouldn’t be seen as a criminal practice, but as a tool of intrinsic dialogue to set culture.  

 

Keywords: Pichação. Culture. Communication. Popular. Perception. Urban.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo se propõe a estabelecer uma discussão sobre o potencial 

comunicativo da pichação
1
, avaliando suas peculiaridades e relações com o cotidiano. 

Além disso, vislumbramos uma futura aceitação quanto ao pertencimento desse tipo de 

intervenção no ambiente urbano, analisando não somente sua questão estética, mas a sua 

representação social, ou seja, qual a sua utilidade e o que esta prática nos diz.  

É sabido através dos livros de história que a prática da escrita em paredes teve 

seu surgimento com o homem primitivo no tempo das cavernas. Naquela época, a qual 

o homem era cercado pelo nada e existia apenas pelo seu instinto, a prática foi 

propagada pelas necessidades que já eram intrínsecas ao sujeito, como as de comunicar, 

demarcar territórios, criar laços com a terra e até mesmo ocupar um espaço do tempo 

que até então parecia ser interminável. Se em um mundo onde não se conheciam os 

problemas da existência nem os conflitos da juventude, e as expressões afetivas eram 

feitas apenas por instinto, já havia a necessidade de comunicar, devemos pensar que, 

atualmente, onde temos uma sociedade em constante ebulição, a prática da comunicação 

e/ou da intervenção social deveria ser valorizada de todas as formas, desde as mais 

primitivas até às mais evoluídas. Mas assim como sabemos sobre a origem da escrita, 

também temos o conhecimento de que alguns tipos de intervenções sociais e tentativas 

de comunicar através de meios não usuais são colocadas à margem pela sociedade pelo 

fato de não condizerem com um padrão comportamental e estético pré-estabelecido, e é 

uma destas práticas marginalizadas que desejamos tratar no presente estudo: a pichação.  

A pichação consiste na prática de rabiscar paredes, sejam elas de propriedade 

pública ou privada, que tem fim semelhante ao da escrita nas cavernas (marcar 

território, comunicar, etc.), e como nos diz Caló (2005), é formada por elementos como 

sinais ou rabiscos e com diversas tipologias gráficas. Convém notar que pode ser 

interpretado como pichação todo o tipo de mensagem escrita em paredes, sejam elas de 

cunho político, passional ou aquelas que representam a assinatura de um sujeito ou de 

um determinado grupo, que são as chamadas tags
2
.  

A pichação enquanto intervenção social urbana tem forte associação com o 

graffiti por parte do senso comum, mas há de se ressaltar as suas diferenças, pois, ao 

                                                           
1
 Existe neste meio a discordância sobre se o termo correto seria pichação ou pixação. Adotaremos no 

restante deste trabalho a primeira opção.  

2
 Conjunto de formas e letras que identificam os atores sociais adeptos da prática.  
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passo que a pichação consiste em uma construção estética menos elaborada, contendo 

apenas fontes estilizadas e poucos signos, o grafitti tem em sua composição um 

conjunto de elementos não apenas textuais, mas sobretudo visuais. Em uma intervenção 

desse tipo é possível se notar uma concepção coesa que funde cores de diversas 

pigmentações geralmente somadas a elementos que visam retratar cenas cotidianas, 

diferente do picho, que se utiliza de pouquíssima ou nenhuma variação de cores.  

Nas figuras abaixo podemos ter a diferenciação visual entre pichação e graffiti. 

 

 

Figura 1: exemplo de pichação feita na cidade de Santa Maria.  

Foto: Matheus Toledo 
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Figura 2: exemplo de grafitti feito na cidade de Santa Maria. 

Foto: Matheus Toledo 

 

Feita essa distinção básica, convém acrescentarmos duas informações a fim de 

sanar qualquer dúvida que ainda possa existir a respeito dessas práticas por parte do 

senso comum. A primeira, é que na pichação também é possível notar, em algumas 

obras, inscrições que acusam de qual grupo o seu autor participa, sendo esses grupos 

denominados na esfera das ruas como crews. A segunda informação não menos 

relevante diz respeito à tentativa de algumas esferas da sociedade de desassociar a 

prática do picho à do graffiti. Nessa tentativa de tirar das paredes urbanas coloridas a 

relação com os rabiscos do picho e com o que é considerado transgressor, surgem 

debates empolgantes sobre à qual classe da arte esses traços pertencem, e nesses debates 

está incluído o que é chamado por Pinheiro (2007) de institucionalização do graffiti 
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como arte de galeria. Além dos debates em ambientes acadêmicos também podemos 

notar um trabalho político para que seja construído um novo raciocínio acerca desses 

dois eixos que, ainda que distintos, podem ser considerados familiares. A prefeitura de 

Santa Maria realizou no ano de 2012 uma operação denominada ‘Cidade Limpa’
3
, que 

tinha como objetivo erradicar com a atividade do picho na cidade, contando com o 

auxílio da polícia local e tendo sido considerada uma operação de sucesso. Feito isso, 

foi lançada na mídia local uma campanha que defendia o graffiti como uma atividade 

legal (de lícito e de notável agradabilidade estética) e a pichação como uma atividade 

ilegal (de ilícita e feia). O que se questiona aqui é se a postura adotada por essa 

instituição política possuía iniciativa de apoio ou apenas de redução de danos
4
 visuais 

que até então gritavam pelas paredes da cidade.  

Dadas informações que em um primeiro momento tendem a esclarecer algumas 

questões, partiremos à elaboração teórica do nosso estudo, onde abordaremos questões 

visuais, artísticas e culturais a fim de discorrer sobre o potencial comunicativo da 

pichação visando uma reflexão sobre a possibilidade de descriminalização da prática.  

Diante disso, nosso problema de pesquisa se apresenta da seguinte forma: 

como é possível interpretar a prática da pichação - considerada transgressora pelo senso 

comum - como forma de comunicação?  

Para solucionar tal problema traçamos como objetivo geral de nossa pesquisa 

entender o sentido social da pichação através de reflexões teóricas do campo da 

comunicação e da sociologia, buscando uma discussão sobre o potencial comunicativo 

da mesma, e como objetivos específicos buscamos compreender a comunicação social 

feita através de meios não usuais; analisar a prática transgressora da pichação enquanto 

um elemento comunicativo; e vislumbrar uma aceitação da prática da pichação 

enquanto uma forma de comunicar as necessidades de um grupo social. 

O tema que se pretende abordar neste estudo foi escolhido para que se possa 

pensar a comunicação através de práticas que até então são consideradas transgressoras. 

Ora, se a comunicação é pensada em uma trinca que inclui emissor, mensagem e 

receptor, cabe a nós pensarmos a mensagem não apenas no seu sentido literal, mas no 

seu sentido social, pois, aparentemente, a prática em questão vem de alguém para 

                                                           
3
 Segundo o site da polícia civil do Estado do Rio Grande do Sul, publicado em 27 de junho de 2012. 

Disponível em: http://www.policiacivil.rs.gov.br/conteudo.php?cod_conteudo=18815&cod_menu=461. 

Acesso em: abr. 2013 

4
 Os danos aqui referidos não são de interpretação do autor e sim do senso comum.   

http://www.policiacivil.rs.gov.br/conteudo.php?cod_conteudo=18815&cod_menu=461
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alguém. Eis então o nosso questionamento central: o que rabiscos podem dizer se não 

apenas o que está claro
5
?  

Também consideramos de suma importância que coloquemos em pauta 

assuntos que estão em efervescência no ambiente urbano, onde se tenta erradicar tal 

prática de forma truculenta sem que haja uma reeducação para com os atores sociais 

produtores da mesma. Essa tentativa de pôr fim ao ato só faz aumentar a vontade do 

sujeito marginalizado de expressar o que quer que seja, e em vez de recuperar o 

conceito estético elitista tratado por Santaella (1990) na sua obra (Arte) & (cultura): 

equívocos do elitismo, acaba tornando o urbano em uma grande parede rabiscada. 

Podemos destacar ainda que esse tema traz um desafio à academia, pois à 

medida que a comunicação usual toma conta dos espaços urbanos e digitais sem se 

questionar a legitimidade disso, o mesmo não acontece com utilização do espaço 

público como meio de expressão social, e é isso que devemos pensar aqui: de quem é o 

espaço público afinal?  

Pretendemos que este estudo provoque questionamentos relevantes para a 

convivência em sociedade, e mais do que isso, facilite a criação de novos conceitos em 

relação aos que já estão pré-estabelecidos pelo senso comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 ‘Claro’ aqui faz alusão a óbvio.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para que possamos dar conta de nosso estudo, vamos propor diálogos com 

autores que estabelecem conceitos e questionamentos que auxiliem na busca de nossos 

objetivos. Achamos coerente, então, iniciarmos elencando conceitos referentes à 

cultura.  

 

2.1 NOÇÕES DE CULTURA  

 

Iniciamos este item destacando que provavelmente não haja uma conclusão tão 

abstrata para qualquer outra coisa como há para o termo cultura. Sua ambiguidade e 

variação de conceitos nos permite conhecer algumas ideias e ramificações, mas não nos 

deixa concluir de maneira precisa o que esta abarca exatamente. Etimologicamente 

falando, Santaella (2003, p.29) nos diz que o termo cultura tem em suas origens raízes 

latinas, sendo que o mesmo, no seu sentido original significava o ato de cultivar o solo. 

A fim de compreender melhor o significado do termo no sentido conotativo, a autora 

nos traz analogias para elevar a cultura à toda sua complexidade. Ela diz que a cultura é 

“como a vida, quando encontra condições favoráveis ao seu desenvolvimento, a cultura 

se alastra, floresce, aparece, faz-se ostensivamente presente”. Há ainda quem nos 

esclarece a cultura de uma maneira que se usam menos analogias, como Taylor (1871, 

apud Barbosa, 2012), que nos diz que a cultura é um conjunto complexo de 

conhecimentos sobre arte, crenças, morais e direito, além de costumes e hábitos 

adquiridos pelos indivíduos em uma sociedade.  

Mas ao passo que Taylor possui uma visão que coloca a cultura de uma forma 

que parece inerente à existência humana e a uma determinada sociedade, o autor que 

serviu como antagonista dessa ideologia foi o alemão Franz Boas (1858 – 1942), que 

(apud Pereira, 2011, p.109), “defendia o relativismo cultural, acreditando na autonomia 

da cultura, na sua singularidade, valorizando os costumes, pois os costumes [...] são 

manifestações da cultura”. Assim sendo, então, Boas pensava a cultura pluralizando-a, 

acreditando que não existe uma única cultura onde todos tenham de se encaixar, e sim 

uma cultura que pode ser adaptável por parte dos seus atores sociais.  

A fim de facilitar tal entendimento, voltamos a Santaella (2003), que destaca as 

duas concepções básicas de cultura. Segundo a autora existem  
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as humanistas, de um lado, e as antropológicas, de outro. As primeiras são 

seletivas, concebendo como culturais apenas alguns segmentos da produção 

humana em detrimento de outros considerados não culturais. As 

antropológicas são não-seletivas, pois aplicam o termo cultura à trama total 

da vida humana numa dada sociedade, à herança social inteira e a qualquer 

coisa que possa ser adicionada a ela (SANTAELLA, 2003, p.51). 

 

Ainda sobre a visão humanista, Moles nos diz que esta foi concebida em  

 

um momento da evolução no qual se dispunha de uma doutrina bem definida 

do conhecimento. Ela afirmava essencialmente a existência de assuntos 

principais, de temas maiores do pensamento em contraposição aos assuntos 

menos importantes, e aos pequenos elementos do dia-a-dia (MOLES, 1974, 

p.11). 

 

No pós-modernismo
6
, entre tantas definições e tipos de cultura que cercam 

nossa sociedade, temos como ramificações notáveis do termo os de cultura de massas e 

cultura popular, que entre o senso comum ainda causam alguma estranheza. Por 

considerarmos conceitos fundamentais para uma melhor compreensão do assunto, 

dedicaremos dois subcapítulos a estes dois temas.  

 

2.1.1 Cultura de massas 

 

Essa classificação cultural mantém a tradição de enunciar complexidade 

quando nos referimos ao termo que dá seu primeiro nome. E é no seu nome que se dá a 

dúvida e a confusão em relação à cultura popular, que veremos no próximo subitem. 

Ora, a cultura de massas nos remete à massificação, ou seja, tudo que envolve um 

grande número de sujeitos. Logo, é possível e aceitável pensar que à ela compete tudo 

que é feito pelo povo, e é aí que reside o veneno de seu conceito. A cultura de massas, 

segundo Santaella (2003) surgiu causando um forte impacto em uma divisão até então 

tradicional entre erudito e popular, pois coube a esta cultura massiva, anular essa 

segmentação. Ou seja, a cultura de massas, contando com uma gama de mídias que se 

faziam existentes, tratava e/ou trata de levar elementos até então considerados elitistas 

aos participantes da cultura popular, e elementos da cultura popular à cultura elitista. 

Aqui há de se destacar que isso só foi possível a partir da apropriação por parte do 

popular do que um dia foi considerado elitista, como a televisão, por exemplo.  

                                                           
6
 Período advindo com a ascensão da tecnologia e do consumismo. David Harvey em Condição Pós-

Moderna.  
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Edgar Morin, em sua obra Cultura de massas no século XX, depois de elencar 

alguns conceitos de cultura visando em seguida justificar o porque de se colocar a 

cultura de massa no mesmo posto da cultura popular ou da cultura elitista defende a 

primeira como cultura pelo fato de ela constituir “um corpo de símbolos, mitos e 

imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um sistema de projeções e de 

identificações específicas” (2005, p.15). Ou seja, esta se configura enquanto cultura por 

se fazer estruturada de todos os elementos que são necessários para que se classifique o 

que é ou não cultura. Sendo assim, “ela se acrescenta à cultura nacional, à cultura 

humanista, à cultura religiosa e entra em concorrência com estas culturas” (idem, 2005, 

p;16). Morin (2005) vai ainda mais longe quando sentencia a cultura de massas como 

sendo a corrente mais fiel e verdadeira da pós-modernidade, pois ela se utiliza de outras 

culturas para se fazer notada, e as outras culturas se utilizam desta para crescerem 

enquanto classificações culturais (ibid.). 

Em contribuição ao pensamento de Morin, Peruzzolo (1972) destaca que a 

cultura de massa mesmo não eliminando as demais culturas, apresenta a elas constantes 

desafios, pois esta, a todo momento apresenta novos símbolos, novos mitos, novas 

crenças e novos modos de vida. Neste ponto surge a dúvida se as demais culturas, como 

a popular que falaremos em seguida, influenciam ou se deixam influenciar pela cultura 

de massa, mas, por hora, esta ainda é uma dúvida a ser sanada em estudos futuros. O 

que parece claro para Peruzzolo é que diante da cultura de massa, os atores sociais estão 

padronizados, e “tudo isso assim tão igual forja o aparecimento de um homem comum, 

que sendo produto de uma sociedade de massa, feito pelos meios de comunicação 

social, é o sujeito, o meio e o fim da cultura de massa” (p.302). Avancemos ao próximo 

subitem.  

 

2.1.2 Cultura popular 

 

Se somarmos os substantivos comuns advindos da língua portuguesa que 

formam o termo cultura popular, poderíamos concluir que esta absorve tudo aquilo que 

está presente na prática existencial do povo. O que poderia confundir aqui é o termo a 

que somos remetidos: povo. Segundo Peruzzo (1998, p.117) “a maioria dos estudos [...] 

na perspectiva dos movimentos sociais, parte do pressuposto de que povo são as classes 

subalternas, submissas, econômica e politicamente, às classes dominantes”. Aqui fica 

claro, então, que para muitos não existe um povo onde todos façam parte, e sim um 
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povo que diz respeito apenas aos pobres, e é aí que buscamos em Hall (2003, p.239) a 

primeira reflexão sobre o termo que intitula este subitem, pois para o autor “a cultura 

popular é todas essas coisas que ‘o povo’ faz ou fez. Esta se aproxima de uma definição 

‘antropológica’ do termo: a cultura, os valores, os costumes e mentalidades do ‘povo’. 

Aquilo que define seu ‘modo característico de vida’”. Já em Cuche (1999, apud 

Fressato, s/a) buscamos a análise da cultura popular enquanto uma “cultura dominada, 

que se constrói e reconstrói numa situação de dominação”. O autor ainda defende que 

“mesmo sendo dominada, é uma ‘cultura inteira’, baseada em valores originais que dão 

sentido à sua existência, construindo-se na história das relações entre os grupos sociais e 

na relação [...] com outras culturas” (p.1). Há de se destacar aqui, a ideia natural de que 

as culturas (sobretudo a popular) se criam, se adaptam e/ou se renovam a partir da 

coexistência entre elas. Essa coexistência até aqui é tratada como opressora, e por isso  

voltamos as contribuições de Hall (2003),  que coloca que “o princípio estruturador do 

‘popular’ [...] são as tensões e oposições entre aquilo que pertence ao domínio central da 

elite ou da cultura dominante, e à cultura da ‘periferia’”. O que podemos entender aqui, 

é que a cultura popular pode se apropriar de itens descartáveis em uma cultura elitista e 

torna-lo popular, e a cultura elitista pode se apropriar de elementos de uma cultura 

popular, geralmente tratando tal elemento como algo exótico, e elevá-lo ao posto de 

objeto elitista. Santaella (2003) embasa nossa afirmação quando defende que “as 

culturas se cruzam e recruzam, fundem-se e dividem-se; elementos são adicionados aqui 

ou perdidos ali” (p.46) a todo o tempo, como um ciclo eterno. 

 Convém notar que anteriormente, quando nos referimos a objetos e itens não 

falamos apenas de elementos físicos, mas também de crenças e formas de 

comportamento. Para exemplificar essa apropriação cultural podemos nos utilizar de 

dois produtos brasileiros, sendo um deles físico e o outro estritamente cultural. O 

primeiro são as sandálias Havaianas, que durante a década de noventa saíram do posto 

de produto voltado à população de baixa renda para se tornar um objeto cobiçado por 

artistas e estrangeiros de todo mundo, sendo vendidos fora do país por preços muito 

elevados
7
 em comparação ao Brasil, além de, em outros continentes, estarem presentes 

apenas em lojas de luxo. O segundo exemplo e ainda mais óbvio são os desfiles de 

carnaval popular, que ainda que tenham sido originados pela população pobre e 

                                                           
7
 Segundo a BBC de Londres, em 2003, na Europa, pagava-se por um par das sandálias o custo 

aproximado de quinhentos reais. Informação obtida a partir de pesquisa na internet. Disponível em: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/cultura/030613_havaianasss.shtml. Acesso em: mai. 2013. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/cultura/030613_havaianasss.shtml
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continue sendo voltado a ele, tem em seu público presente pessoas que estão inseridas 

na elite da sociedade brasileira, sendo que estas pagam custos elevados para assistirem à 

manifestação em lugares de luxo
8
. Fica claro então, que é coerente essa defesa de 

apropriação cultural por parte de integrantes de ambos os grupos, sejam eles elitistas ou 

populares. Dones (2008) defende que 

 

O termo cultura popular não designa um conjunto coerente e homogêneo de 

atividades, pelo contrário, sua característica é a heterogeneidade, a 

ambigüidade e a contradição, não somente nos aspectos formais, mas também 

em termos de valores e interesses que veicula. Assim, [...] as manifestações 

populares são, de certa forma, dispersas, elaboradas geralmente com 

desconhecimento de sua produção anterior e de outras manifestações 

similares (DONES, 2008, p. 1).  

 

Quando no início deste subitem destacamos a dúvida que se enunciava a partir 

do termo povo, o fizemos a partir da tentativa de compreender a quem diz respeito à 

cultura popular. Ao povo pobre ou ao povo em geral? O povo brasileiro, o povo 

americano, o povo japonês. Ora, se os autores com que aqui dialogamos colocam essa 

apropriação de uma cultura pela outra, é possível entender então, que um adepto da 

cultura elitista possui traços e marcas da cultura popular, e vice-versa. Sendo assim, a 

cultura popular não diz respeito apenas ao povo pobre, e sim diz respeito ao povo, seja 

ela de qualquer classe social. Peruzzolo (1972) confirma essa hipótese quando diz que 

“um indivíduo pode participar, ao mesmo tempo, de várias culturas” (p. 301). 

A partir destes conceitos de cultura popular, podemos vislumbrar uma possível 

reflexão acerca da comunicação popular e da comunicação alternativa, a fim de 

constatar se nosso objeto de estudo se insere em uma dessas práticas alternativas.  

 

2.2 COMUNICAÇÃO POPULAR E MIDIA RADICAL 

 

Neste capítulo, buscaremos visualizar um possível pertencimento da prática da 

pichação a alguma classificação que não seja marginal a partir de conceitos trazidos por 

autores que discutam sobre a comunicação advinda das classes subalternas. Portanto, 

centralizaremos nossa pesquisa nos conceitos de comunicação popular.  

                                                           
8
 Para o carnaval carioca de 2014, os ingressos para os camarotes já são vendidos pelo custo de quatro mil 

quinhentos e noventa e oito reais.  
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2.2.1 Comunicação popular 

 

Se a cultura popular apresentada no capítulo anterior é responsável pelo 

surgimento de novas tendências de comportamento, devemos pensar que desta se façam 

formas alternativas de comunicação, prática indispensável para a convivência em 

sociedade. Essas outras formas de comunicar são chamadas de comunicação popular. 

Peruzzo (2006) diz que a comunicação popular “não se caracteriza como um tipo 

qualquer de mídia, mas como um processo de comunicação que emerge da ação de 

grupos populares” (p. 2).  

Para Oliveira (2008), “a comunicação popular surge como fruto da insatisfação 

com relação às desigualdades sociais e, por consequência das precárias condições de 

vida da maioria da sociedade, atrelada à falta de liberdade de expressão dentro dos 

meios de comunicação massivos” (p. 1896). É essa linha de raciocínio que nos faz 

valorizar e pensar a pichação enquanto um elemento com alto potencial comunicativo. 

Ora, será mesmo que cidadãos de classes mais favorecidas sentem a necessidade de sair 

às ruas para expressar uma invisibilidade social? Para não antecipar conclusões 

devemos interromper esse questionamento, de maneira que possamos acrescentar ainda 

novas posições acerca do tema tratado no presente capítulo.   

Retomando, o que sabemos até aqui é que a comunicação popular tem seu 

surgimento em uma determinada cultura que é e/ou sente-se oprimida em detrimento a 

outras. Então, para se fazerem notar, os membros de determinado nicho cultural criam 

novas alternativas para expressar opiniões, propor diálogos e se sentirem participantes 

da sociedade. É importante destacar que até o presente momento é difícil encontrar 

autores que falem da comunicação popular em estudos sobre a comunicação 

desconsiderando meios que hoje são usuais, como a televisão, o rádio e os jornais. 

Tanto é que, Peruzzo (1998), expoente nos estudos sobre comunicação popular destaca 

que os meios populares e massivos não são antagonistas, e sim se complementam, a fim 

de suprir necessidades deixadas por um ou por outro. Isso fica claro no trecho em que a 

autora destaca que a comunicação massiva também contribui com o povo das classes 

subalternas, pois, “quando quer, divulga campanhas e programas educativos e outros de 

elevado interesse público [...] e também propicia entretenimento, preenchendo, assim, 

necessidades que os meios populares não se propõem e nem conseguem satisfazer” (p. 

131). Cabe aqui a capacidade de interpretar que os meios a que a autora se refere são 

televisão e rádio, e é por essa falta de conceitos que coloquem a comunicação popular 
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enquanto uma prática capaz de se apropriar de formas alternativas de comunicar é que 

vamos dedicar um subcapítulo as mídias radicais.  

 

2.2.2 Mídia Radical 

 

John Downing (2002) nos traz exatamente o que imaginamos ver nas pesquisas 

sobre a comunicação popular. Ao passo que a primeira refere-se apenas aos meios 

usuais de comunicação e expressão, a mídia radical é definida pelo autor como uma 

forma radical de utilização não só destes meios, e sim de “uma vasta gama de 

atividades, desde o teatro de rua, os murais até a dança e a música” (p. 39). 

O que permite vislumbrar coesão em nossa pesquisa, ligando este capítulo com 

o anterior, é a ideia do autor de que a “cultura popular é a matriz genérica da mídia 

radical alternativa”, isso porque, para ele, esse tipo de mídia “constitui a forma mais 

atuante da audiência ativa e expressa as tendências de oposição, abertas e veladas, nas 

culturas populares” (id., p. 41).  

Downing (2002) ainda nos traz exemplos de expressões realizadas na Nigéria e 

na Rússia, as quais ele chama de grafite, mas que a partir do momento que se lê 

percebe-se a possibilidade de associar isso ao picho
9
, pois ele não dá destaque a 

qualquer expressão estética no que diz respeito à cor e dimensões, e sim a riscos que 

formavam denúncias contra os governos dos países ou slogans ideológicos. Ora, se na 

introdução do presente trabalho diferenciamos os termos pichação e graffiti, devemos 

manter a diferenciação lá exposta e continuar tratando rabiscos como pichação e uma 

elaboração mais consistente com cores, dimensões e referências como graffiti.  

O que parece certo agora, é que temos dois conceitos semelhantes que podem 

colaborar para uma futura apreciação de nosso trabalho. Como questionado 

anteriormente, perdurará até a análise final onde os termos ‘comunicação popular’ e 

‘mídia radical’ podem se entrelaçar com o nosso objeto de estudo. Estes termos 

abarcariam essa prática marginal?  

No capítulo seguinte trataremos sobre a percepção visual, visando facilitar a 

compreensão dos rabiscos e seus tipos.  

 

 

                                                           
9
 Quando usamos o termo ‘picho’ continuamos nos referindo a pichação.  
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2.3 PERCEPÇÃO VISUAL  

 

O último capítulo de nosso referencial teórico nos traz alguns conceitos sobre a 

percepção visual. O apresentaremos a partir de autores conceituados em questões 

relacionadas à imagem e à percepção.  

O significado do termo imagem, segundo Joly (1996, p.13), “indica algo que, 

embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns aspectos emprestados do visual, e 

de qualquer modo, depende da produção de um sujeito”. Ora, parece claro aqui, ainda 

que muitas vezes impensável, que o conceber de uma imagem depende sobretudo da 

obra humana, seja ela a imagem urbana, a imagem técnica ou apenas a imagem 

cotidiana da existência. Devemos pensar ainda que a imagem pode, depois da 

contribuição humana, sofrer alterações do tempo e do clima, e podemos citar como 

exemplo aqui o envelhecimento de uma fotografia ou a erosão provocada pelos ventos 

em elementos da natureza. A autora supracitada conclui: “imaginária ou concreta, a 

imagem passa por alguém que a produz ou reconhece”. Esse raciocínio dá margem a 

questionamentos de cunho mais complexo, como por exemplo, se a natureza não nos 

oferece imagens, ou ainda indo mais longe, se qualquer potencial existência divina não 

nos ofereceria além do poder da visão o que contemplar.  Considerando como reais as 

duas possibilidades, ainda assim o homem teria participação ativa na construção visual 

de um determinado ambiente. Pois a ele é dado o espaço, e cabe apenas ao homem a 

capacidade de alterar, criar ou exterminar certas composições visuais. O que torna isso 

mais interessante é o pensamento que buscamos em Dondis (1997, p.7), de que “a 

experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que possamos 

compreender o meio ambiente e reagir a ele”. O que a autora apresenta aqui é que o 

homem só constrói a capacidade de estruturação ou reestruturação visual a partir do 

momento que se pode ver.  Isto é, sem o poder da visão o homem não poderia alterar 

nada ao seu redor.  

 Como aqui tratamos da pichação - uma obra exclusivamente humana que se 

apropria do espaço urbano - devemos levar em conta que em toda nossa existência são 

raros os momentos em que paramos a fim de observar algo no ambiente em que 

circulamos no dia a dia. Demoramos a notar o que nos cerca, demoramos a notar o que 

já não está mais presente, e assim vamos deixando passar de maneira despercebida o 

que deveria ser notado. Nesse caso, tratar sobre a percepção visual pode ser o princípio 

para que o senso comum interprete a prática “pichatória” de maneira diferente, pois 
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como já expomos na introdução do presente trabalho, o pensamento usual é que a 

pichação seja uma prática marginal, subversiva e transgressora.  

Para facilitar tal entendimento, devemos buscar conceitos de percepção nas 

pesquisas da área da psicologia, ainda que, segundo Hochberg (1966) algumas 

contribuições importantes para a psicologia da percepção não tenham sido 

desenvolvidas por psicólogos.  

Barber e Legge (1976) definem a percepção como sendo “o processo de 

recepção, seleção, aquisição, transformação e organização das informações fornecidas 

através de nossos sentidos” (p.11). Segundos os autores, esses sentidos são todos os que 

competem à condição humana: visão, audição, olfato, paladar e o tato. Como a pichação 

trata-se de um elemento puramente estético, sem sabor, cheiro ou toque, devemos levar 

a percepção adiante a partir da utilização do olho, tirando-a assim de um conceito de 

percepção mais ampla no que diz respeito à utilização de sentidos e colocando-a 

enquanto uma percepção dependente apenas do visual, e é aí que devemos nos apoiar no 

campo da psicologia perceptual da forma e no legado deixado pela Gestalt
10

. Em um 

primeiro momento não parece útil citar as leis da Gestalt, bem como as questões mais 

técnicas tratadas nos estudos sobre a percepção, pois poderíamos seguir a um caminho 

que fugiria da questão social que é de nosso objetivo tratar. O que desejamos aqui é 

fazer lembrar que enquanto homens aptos a modificar imagens e concepções visuais 

devemos antes perceber o que nos cerca, afinal é isso que foi destacado anteriormente 

quando citamos Joly e Dondis.  

Segundo Gomes Filho (2004),  

 

de acordo com a Gestalt, a arte se funda no princípio da pregnância da forma. 

Ou seja, na formação de imagens, os fatores de equilíbrio, clareza e harmonia 

visual constituem para o ser humano uma necessidade, e por isso, 

considerados indispensáveis – seja numa obra de arte, num produto 

industrial, numa peça gráfica, num edifício, numa escultura ou em qualquer 

outro tipo de manifestação visual (GOMES FILHO, 2004, p.17).  

 

Parece de bom senso que não analisemos aqui a utilização do termo arte por 

Gomes Filho, pois é razoável que deixemos os questionamentos sobre o que é ou não 

arte para os estudiosos da área. O que devemos dar ênfase é o fato do autor destacar a 

                                                           
10

 A Gestalt é uma Escola de Psicologia Experimental. O movimento gestaltista atuou principalmente no 

campo da teoria da forma, com contribuição aos estudos da percepção, linguagem, inteligência, 

aprendizagem, memória, motivação, conduta exploratória e dinâmica de grupos sociais. João Gomes 

Filho, em Gestalt do Objeto.  
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percepção de edifícios e o que ele chama de “qualquer tipo de manifestação visual”. 

Esses dois elementos que estão listados na citação acima, se somados, nos permitem 

associá-los diretamente à pichação, objeto do presente estudo, e isso confirma que o 

apoio na Gestalt possibilita complementação ao estudo. Ainda segundo Gomes Filho 

(2004), a teoria da Gestalt sugere uma resposta de porque umas formas agradarem mais 

e outras não. É claro que aqui os pesquisadores apoiavam-se em pensamentos inerentes 

à psicologia e ao sistema nervoso, o que parece mais lógico do que apoiar-se em 

conceitos antropológicos que visam entender o porque de uma prática ser tão 

marginalizada sem que haja a tentativa de um diálogo. 

Diante de alguns conceitos simples da percepção e da análise de imagens, 

acreditamos que seja possível traçar uma futura análise do nosso objeto de estudo a 

partir de métodos que serão tratados no capítulo seguinte. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para viabilizar nossa pesquisa, é necessário que identifiquemos métodos que 

nos levem ao cumprimento de nossos objetivos e a possível solução de nosso problema. 

Diante desse desafio será desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa. Flick 

(2009) defende que a “pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das 

relações sociais devido à pluralização das esferas da vida” (p. 20). Esse tipo de pesquisa 

se explica a partir da observação e interpretação de dados que não são baseados em 

números, e sim em informações advindas de observações e participação no âmbito em 

que se quer pesquisar. Neste sentido, Neves (1996) destaca que 

 

Enquanto estudos quantitativos geralmente procuram seguir com rigor um 

plano previamente estabelecido (baseado em hipóteses claramente indicadas 

e variáveis que são objeto de definição operacional), a pesquisa qualitativa 

costuma ser direcionada, ao longo de seu desenvolvimento; além disso, não 

busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não emprega instrumental 

estatístico para análise dos dados; seu foco de interesse é amplo e parte de 

uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos quantitativos. Dela 

faz parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo 

do pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas qualitativas, é 

frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a 

perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir daí, situe sua 

interpretação dos fenômenos estudados (NEVES, 1996, p.1).  

 

Para chegar à resolução do nosso problema achamos coerente não haver 

envolvimento direto com os atores sociais que são adeptos da prática da pichação, pois é 

nosso objetivo vislumbrar um possível sentido social no significado amplo de suas 

obras. Para tanto, identificaremos algumas obras espalhadas pela cidade de Santa Maria 

e discorreremos sobre a coerência visual que as mesmas possam ter. As amostras serão 

retiradas de fotografias das obras espalhadas pela cidade.  Para a coleta, nos apoiaremos 

nas diferenciações expostas na introdução da presente pesquisa, que tornam possível 

identificar o que é pichação e o que é graffiti.  

Diante das técnicas de coleta, visando a busca por referências no assunto 

optamos por trabalhar com a pesquisa bibliográfica que  

 

consiste no conjunto de procedimentos que visa identificar informações 

bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e 

proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados dos 

documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um 

trabalho acadêmico (STUMPF, 2009, p. 51). 
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De um modo mais claro, entende-se que a pesquisa bibliográfica nada mais é 

do que a coleta de informações – acadêmicas ou não - que possam contribuir para outra 

pesquisa e por isso “pode [...] ser considerada também como o primeiro passo de toda a 

pesquisa científica” (LAKATOS; MARCONI, 1985, p. 45).    

Com a pesquisa bibliográfica estruturada partiremos para duas análises: a de 

imagem e a de conteúdo. Para que possamos falar sobre a análise da imagem devemos 

voltar a nos apoiar em Joly que nos diz que “ainda hoje, reconhecer motivos nas 

mensagens visuais e interpretá-los são duas operações mentais complementares, mesmo 

que tenhamos a impressão de que são simultâneas” (1996, p. 43). Aqui reside a questão 

trazida no capítulo anterior, no qual colocávamos como duvidosa a capacidade 

perceptiva dos sujeitos. Joly ainda coloca que “o trabalho do analista é precisamente 

decifrar as significações que a ‘naturalidade’ aparente das mensagens visuais implica” 

(ibidem), e aí podemos entender que a obviedade das imagens torna os sujeitos 

receptores apáticos diante de tanta informação, pois quando estes pensam que 

determinadas mensagens estão decodificadas, na verdade ainda não estão. 

Como qualquer tipo de análise, a das imagens tem como princípio básico o 

estabelecer de um percurso, que segundo Coutinho (2009), fazem parte a leitura, a 

interpretação e por fim a síntese ou conclusão final. Para a autora há um desafio nesse 

tipo de análise, pois deve-se fazer o que ela chama de tradução do visual para o verbal, e 

isso removeria algumas propriedades das imagens analisadas. Não menos importante 

nas considerações de Coutinho está a sentença que nos dá a segurança para que se possa 

desenvolver tal metodologia a partir do nosso projeto:  

 

apesar de toda imagem conter algumas características essenciais, o tipo de 

dado e/ou dedução a ser buscado na análise de cada registro visual, assim 

como a própria seleção do material a ser analisado, estão diretamente 

relacionados às hipóteses construídas anteriormente, ao projeto de pesquisa 

previamente estabelecido. (COUTINHO, 2009, p. 336) 

 

Já sobre a análise de conteúdo devemos nos apoiar em Fonseca Júnior (2009), 

que simplifica afirmando que esta “se refere a um método das ciências humanas e 

sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas 

de pesquisa” (p. 280). Diante de tudo que foi exposto no presente trabalho, devemos, no 

mínimo, interpretar a prática da pichação enquanto um fenômeno de rica simbologia no 

âmbito social e urbano. Em seguida temos a constatação por parte de Fonseca Júnior de 

que “a análise de conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de mensagens, o mesmo 
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ocorrendo com a análise semiológica ou análise de discurso” (2009, p. 286). Logo, 

entende-se que esse método se aplica a nossa pesquisa, pois com a pichação podemos 

ter mensagens, a utilização dos signos e também os discursos, sendo assim, uma 

temática rica no que diz respeito ao fornecimento de codificações.  
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4 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Para que nossa pesquisa se fizesse possível fomos a campo a fim de identificar 

- a partir das diferenciações entre picho e graffiti colocadas na introdução do presente 

estudo - as pichações que dariam corpo à nossa análise. Como este tipo de obra possui 

variedades que vão das tags às mensagens de amor e políticas optamos por criar 

categorias que pudessem separá-las por tipo. Se num primeiro momento era de nosso 

interesse observar apenas tags, a partir de nossa observação nas ruas de Santa Maria 

decidimos por complementar a pesquisa com outros tipos de obras.  

Deste modo nossas categorias se apresentam na seguinte forma:  

 

1) Tags, que consistem em inscrições assinadas por grupos e/ou membros adeptos da 

prática;  

2) ‘o mais alto é o mais forte’, que consistem nas pichações que, nesta fase de ebulição 

na ‘cena pichatória’ local, vem ganhando espaço no alto dos prédios da cidade; 

3) Sócio-políticas, que direcionam suas mensagens a membros do poder executivo e/ou 

legislativo ou então à sociedade de uma forma geral;  

4) Hibridas, que misturam mais de uma tag com quaisquer outras inscrições. 

 

O aproveitamento de todo e qualquer tipo de rabisco nos dá o suporte para 

entender com mais clareza o processo, e abrir, ainda, a possibilidade para um futuro 

entendimento sobre tais atores sociais. O pichador que assina sua própria tag assina 

também em nome de algum grupo? Esse mesmo pichador rabisca recados pelas paredes 

a fim de ofender algum político ou alertar sobre algum fato local? No momento são 

essas as perguntas que nortearão nossas análises.  

Conforme citamos nos procedimentos metodológicos que dão corpo a esta 

pesquisa, serão reproduzidas através de fotografias todas as obras que, entre outras, 

foram selecionadas para análise. A reprodução dessas obras, ainda que aqui não sejam 

tachadas como arte, vão ao encontro ao pensamento de Benjamin que em sua publicação 

A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica defende que “mesmo na 

reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua 

existência única, no lugar em que ela se encontra. E nessa existência única, e somente 

nela, que se desdobra à história da obra” (p. 2). Para o autor, uma obra só poderia ser 

precisamente observada quando estivéssemos de frente pra sua forma mais pura e 
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original e não somente em reproduções feitas através de aparatos técnicos. Por isso é 

importante notar que não necessariamente as obras presentes nas fotos expostas aqui 

estejam, quando da sua leitura, na sua forma representada. Além disso, toda e qualquer 

análise que se seguir estará aberta para contribuições e desconstruções de quem às 

observa. Diante disso, partamos então às análises.  
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5 ANÁLISES 

 

5.1 TAGS 

Na primeira categoria buscamos para análise as tags, e a primeira delas pode 

ser conferida na figura 3.  

 

5.1.1 Análise primeira 

 

Figura 3 – pichação na rua Coronel Niederauer, no centro de Santa Maria.  

Foto: Matheus Toledo 

 

Em uma rápida observação notam-se inscrições na cor preta em um muro 

branco, e é este o foco da nossa análise nessa primeira imagem. Avançando, é possível 

perceber três signos maiores, que aparentemente foram feitos com rodos de pintura. Eles 

se juntam a fim de, supostamente, formar um único sentido. Nota-se um signo 

semelhante à letra P, um segundo que nos remete a X e outro que se assemelha a A. 

Lidos em conjunto temos o fonema P-XA, ou PIXA. O que causa estranhamento são 

outros traços em preto que cercam as três inscrições maiores. A primeira delas, no canto 

superior esquerdo se assemelha a um X menor, abaixo podemos notar a presença de 

uma inscrição abstrata, e entre o X maior e o A vemos um traço que muito parece com 
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um I ao contrário acompanhado de outros dois traços que aparentemente não formam 

nada concreto. O que deixa dúvidas aqui é se esses traços menores fazem parte da tag 

PXA, e no que ela contribui para seu sentido. O que se nota nessa inscrição é a presença 

de um tipo próprio, aparentemente criado e aperfeiçoado pelo ator social que o utiliza. 

Este tipo de prática, a de criar um novo tipo e espalhá-lo pelo ambiente urbano se 

assemelha a produção de tipografia vernacular. Trazendo este termo, convém explica-lo.  

A tipografia, segundo Ribeiro (apud Funk; dos Santos, 2007, p. 1) é  "a arte de produzir 

textos em tipos, isto é, caracteres”. Bringhurst (apud Martins, 2005, p. 4) coloca a 

tipografia como “a escrita idealizada”. Isto é, a reprodução daquilo que se escreveria 

com caligrafia a partir de signos de estilos variados. O termo vernacular, por sua vez,  

“sugere a existência de linguagens visuais e idiomas locais que remetem a diferentes 

culturas” (DONES apud FINIZOLA, 2010, p. 14). Logo, a tipografia vernacular 

consiste na criação de um tipo próprio a partir de um determinado sujeito sem que 

qualquer outro consiga reproduzi-la de forma perfeita. Martins (2007), quando 

discorrendo sobre esse tipo de tipografia - a qual ele chama de tipografia popular - e sua 

produção manual coloca que “o desenho de uma letra nunca será idêntico ao de outra” 

(p. 21).  

O que parece evidente é que este tipo de produção visual toma conta do 

ambiente urbano. A tipografia vernacular está nas placas do armazém do bairro, nas 

faixas que convidam para a quermesse e aqui, no nosso caso, nos muros que separam 

uns e outros. Segundo Dones (2008), esse tipo de prática trata-se de uma parte do 

imaginário da cultura popular e serve de inspiração à criação dos designers gráficos. 

Neste mesmo sentido, Finizola (2010) expõe que “linguagens espontâneas encontradas 

nas ruas são mescladas às linguagens gráficas do presente, sendo utilizadas e 

reutilizadas, reconstruídas pelos atuais processos criativos digitais” (p. 14), e é aí que 

reside a apropriação cultural por parte da elite e/ou do popular já defendida na presente 

pesquisa e que se repetirá adiante.  

Concluindo nossa primeira análise, é possível que PXA seja uma sigla que se 

leia pê-xis-a, mas parece mais coerente que seja lido como PIXA, fazendo alusão à 

prática da pichação. Partindo daí, surgem outras questões pertinentes em nossa 

investigação: PIXA seria o grupo/ator social ou uma mensagem que visa incentivar a 

prática da pichação? Estaria esta obra na categoria de análise correta? Como nessa 

pesquisa não estamos lidando com atores sociais, estas questões - em um primeiro 

momento - ficam sem obter uma resposta concreta.  
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5.1.2 Análise segunda 

 

Figura 4 – pichação na Avenida Nossa Senhora da Medianeira, no centro de Santa 

Maria. 

Foto: Matheus Toledo 

 

Na figura 4 temos a imagem do que, na categoria ‘tags’, será nossa segunda 

análise. Em um muro branco, entre outras pichações que não passarão por nossa 

observação nesse momento nota-se um conjunto de inscrições maiores, que começa 

rente a um calçamento da via pública. Aqui também se vê que provavelmente esta obra 

tenha sido desenvolvida com um rodo de pintura. Da esquerda para a direita se 

percebem traços que nos remetem a letra D, enquanto ao seu lado traços que formam L, 

e por fim traços formando algo semelhante a M. Diferente da figura 3, aqui não se nota 

subliminaridade no conjunto de letras, nos fazendo crer que a conjunção das três se leia 

como sigla. Logo, temos como resultado DLM. É possível perceber na tipografia dos 

traços a semelhança com a escrita árabe que Canevacci (1993) já havia mencionado em 

sua obra A Cidade Polifônica. O autor coloca que  

 

Essas letras têm o jogo – ou o arabesco, como muito adequadamente foi 

definido – dos rabiscos próprios da verdadeira escrita árabe, com sua 
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exigência quase exagerada de entrelaçamentos que constroem cifras, 

bordados, heras; e também a seriedade do alfabeto gótico, feito de signos 

convexos e côncavos, de ângulos agudos, de improvisadas acelerações, com 

subidas e descidas dos signos (CANEVACCI, 1993 apud SPINELLI, 2007, 

p. 113).  

 

Convém notar que durante nossa ida a campo, não se identificou outra 

pichação nesse mesmo formato, carregando estas mesmas letras, o que nos leva a crer 

que DLM deve ser assinado por uma crew ou por um sujeito que não pertence à cidade 

de Santa Maria.  

 

5.1.3 Análise terceira 

 

Figura 5 – Pichação na Rua do Acampamento, no centro de Santa Maria.  

Foto: Matheus Toledo 

 

Na figura 5 temos uma inscrição feita com sprays, o que pode ser notado pela 

instabilidade dos traços. Aqui, assim como nas tags anteriores, temos três signos que 

juntos visam formar um único sentido. Em azul, da esquerda para a direita é possível 

notar U, R e B, formando a sigla URB.  
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Durante nossa ida a campo, a fim de identificar as pichações que dariam 

sustentação a presente pesquisa, identificamos esta inscrição em vários pontos da cidade 

de Santa Maria. Entre todas as obras vistas pela cidade, também notou-se a inscrição 

‘Urbanos’, o que nos leva a crer que URB seria uma sigla para este último. O anexo A 

traz uma pichação assinada pelo grupo Urbanos
11

, sendo que ao seu lado há uma 

imagem semelhante a um símbolo que volta a aparecer no anexo B, quando novamente 

temos a inscrição URB. Essa constatação nos faz crer que o grupo/crew Urbanos parece 

consolidado no cenário local, tendo inclusive um símbolo que acompanha a sua sigla e o 

seu nome por inteiro, a fim de identificar seus membros. Segundo Spinelli (2007), por 

mais que haja um signo comum entre os assinantes da crew, as decisões de como, o que 

e onde pintar são decididos de forma individual. Nesse sentido, o autor ainda coloca que 

“o crew, também conhecido como ‘bonde’ ou ‘coletivo’, é o fator de coesão. A 

assinatura do nome do crew ao lado da firma individual identifica o assinante a um 

grupo, a um estilo e a uma região da cidade” (p. 113). É possível, a partir destas 

considerações, supor que em Santa Maria há a preocupação dos grupos em se 

representar a partir de seus membros. E que, nesse mesmo sentido, há a consideração 

dos membros em assinar a firma de seus grupos.  

 

5.2 O MAIS ALTO É O MAIS FORTE 

 

Nesta categoria trazemos o que há de novo no cenário da pichação em Santa 

Maria. A partir das intervenções em conjunto da prefeitura da cidade e polícia civil a 

fim de erradicar o picho, foi possível observar um aumento considerável no número de 

pichações na cidade. E com o aumento do que é chamado pelo senso comum de 

poluição visual surgiram novas e desafiadoras obras espalhadas pela cidade. Essas obras 

recentes consistem nas inscrições de crews ou de atores sociais independentes no alto 

dos prédios, como há algum tempo já é comum observar na cidade de São Paulo e mais 

recentemente na cidade de Porto Alegre. Esse tipo de picho, além de desafiar quem os 

faz, desafia o receptor, que passa a questionar como tal obra pode ter sido desenvolvida. 

Sabe-se que não há segurança e nem material suficiente pra que estas obras sejam feitas 

sem risco a quem as faz, e talvez aí resida o charme da sua propagação.   

                                                           
11    Outros rabiscos assinados por URB na cidade podem ser vistos nos anexos A, B e C.  
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5.2.1 Análise quarta 

 
Figura 6 – Pichação na rua Doutor Bozano, no centro de Santa Maria. 

Foto: Matheus Toledo 

 

Na figura 6 temos entre o último e o penúltimo andar de um prédio residencial 

a inscrição ‘INSONIA’ em preto. Pela instabilidade nas extremidades dos seus traços é 

possível afirmar que esta tenha sido feita com spray. Não foram notadas outras 

assinaturas semelhantes no ambiente urbano em que foram recolhidas as obras, o que 

sugere que tal autor não seja da cidade em que a obra está reproduzida. É coerente 

pensar que quando novidades em quaisquer áreas surjam, venham de fora os primeiros a 

praticá-las, e é provável que haja uma interação entre pichadores locais e forasteiros.  

O que se fica a pensar aqui é no que o pichador se apoiou para expor sua obra. 

Parece mais seguro (ainda que numa situação dessas não haja nenhuma segurança) se 

apoiar sobre as muretas que cercam as janelas, ou até mesmo sentado sobre estas 

janelas, mas para isso seria necessário que se viesse da parte interna de um dos 

apartamentos. Nesse caso esta hipótese faz sentido, quando reparamos que tal picho não 

está na extremidade do edifício, e sim no meio. Não existe nenhuma possibilidade do 
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pichador ter escalado a estrutura sem qualquer equipamento, e a utilização de qualquer 

material também é descartada, pois chamaria a atenção para a ação. Logo, pensamos 

que tal assinatura teve sim o apoio da parte interna de uma das residências.    

 

5.2.2 Análise quinta 

 
 

Figura 7 – Pichação na rua Appel, no centro de Santa Maria. 

Foto: Matheus Toledo 

 

Na figura 7 é legível no alto de um prédio, em sua lateral, a inscrição ‘BLIND 

SNIX’ em um preto aparentemente feito com um rodo de pintura, o que pode se supor 

pela estabilidade dos traços. Ao lado de ‘SNIX’ notamos em traços menores, cercados 

por dois traços horizontais, os algarismos ‘1’ e ‘3’, formando treze. Sabendo que 

‘BLIND’ vem do inglês ‘cego’, ‘SNIX’ enquanto formação alfabética não nos diz nada, 

porém seu fonema nos remete ao também inglês ‘SNEAKS’, que é traduzido ao 

português como ‘foge’. Se juntássemos ambas expressões teríamos um ‘cego que foge’, 

porém, na corrida para identificar as pichações na cidade foram identificadas outras 

assinaturas feitas por ‘BLIND’, mas nestas outras não se percebeu a companhia de 

‘SNIX’, o que sugere que ‘BLIND’ e ‘SNIX’ são sujeitos diferentes que agiram juntos 
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quando subiram no alto deste edifício. Diferente da análise anterior nesta mesma 

categoria, aqui só se vê uma possibilidade humanamente possível para que fosse 

concebida tal inscrição: os sujeitos tiveram de subir no teto do prédio. Não se considera 

sob qualquer hipótese a possibilidade de tais sujeitos terem escalado o prédio. Outra 

alternativa que parece possível é de que do alto do prédio eles tenham chegado a tal 

resultado o fazendo com a cabeça para baixo.  

O que dificulta nossa análise é o que se vê primeiro quando visualizamos a 

imagem da esquerda para direita: uma inscrição sem forma clara, mas que mesmo assim 

parece possuir certa coerência nos traços. O que podemos supor é que este seja um sinal 

que identifique a crew que – na nossa hipótese – os sujeitos Blind e Snix pertençam.  

Um ponto a ser destacado é a delicadeza dos traços, o que nos faz pensar que 

tais sujeitos tiveram tempo e calma para desenvolver suas inscrições. É possível que tal 

obra tenha sido criada durante a noite, quando a rua e o prédio estivessem em 

tranquilidade. Para Spinelli (2007)  

 

Quem faz a pintura noturna da cidade, vive como em um grupo de rapina, 

cuja motivação é a adrenalina, a aventura, diferente da racionalização 

manifesta por uma parte sedentária da população que acumula casa, carro e 

dinheiro em um processo rotineiro de enraizamento. O deslocamento errante 

do pichador é mais livre em uma cidade escura, vazia e desprotegida 

(SPINELLI, 2007, p. 114). 

 

Tal contribuição vai de encontro ao que antes cogitamos: a noite é propicia 

para pichações de maior complexidade. É no espaço desocupado que se vê a 

oportunidade para desenvolver formas de expressão.  

O que parece é que com este tipo de obra, as crews tentam buscar espaço entre 

elas mesmas e não mais entre a sociedade. Parece que a crew que atingir o ponto mais 

alto da cidade terá um legado maior e por consequência obterá um respeito maior. Aqui 

o “problema” é entre elas.  

 

5.3 SÓCIO-POLÍTICAS  

 

Aqui serão analisadas obras de cunho social e/ou político. Obras que abordem 

as relações de submissão em relação ao outro e que tenham em suas mensagens o 

potencial suficiente para reflexão.  
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5.3.1 Análise sexta 

 

Figura 8 – Pichação na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Santa Maria. 

Foto: Matheus Toledo 

 

A figura 8 nos traz a primeira imagem da nossa análise sobre pichações com 

mensagens sócio-políticas. Em um muro, feito com spray vermelho vemos a frase ‘Se 

tem burguesia, tem periferia C.T.N’. Aqui podemos ver uma quase resposta ao que 

apresentamos em nosso referencial teórico, quando em Hall (2003) concluímos que a 

estrutura que dá início ao popular são as tensões que este tem em relação à elite. Como 

vimos, uma relação de submissão em relação a determinado nicho social pode originar 

novas expressões e culturas, e é isso que esta mensagem nos sugere. O autor dos traços 

nos coloca que pra toda opressão de uma suposta elite, há a reação da periferia. Ou 

então que tudo que é imposto pelos ricos não precisa ser aceito pelos pobres. A própria 

prática da pichação, por exemplo, é um constante conflito entre a periferia, de onde 

supostamente viriam os pichadores, e a elite, que supostamente teria seus muros e 

estabelecimentos pichados por tais sujeitos. Essa mensagem dá corpo às nossas 

hipóteses, expondo que as culturas submetidas à elite não necessariamente sejam 

submissas, e que estas tem voz e podem encontrar maneiras de se fazer presente na 

sociedade.  
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Outro ponto que não podemos deixar de notar é a assinatura da mensagem. Se 

há algum tempo a pichação na cidade de Santa Maria era identificada apenas pelos 

‘comandos’ das vilas e bairros da cidade, sendo substituídas, em seguida, por crews e 

tags originais, talvez aqui tenhamos um resquício de uma assinatura de bairro. Uma 

hipótese a ser levada em conta é que CTN possa ser Comando da Tancredo Neves, 

bairro pertencente à zona oeste da cidade. Em relação a outras pichações trazidas em 

análises anteriores notamos que aqui não há um traço original, parecendo que temos 

apenas a forma de escrita do autor que a fez. Tal autor não parece ter tido um cuidado 

com a tipografia, e aí chegamos às colocações de Gruszynski que, ao dialogar com 

Henrion em sua obra Design Gráfico: do invisível ao ilegível conclui que “a atividade 

de criar tipos e organizá-los no espaço alia-se tanto à articulação de uma linguagem 

formal como ao manejo de forças culturais e estéticas” (2008, p. 16). A não criação de 

uma tipografia notável nos faz perceber algo relevante para a continuidade da pesquisa: 

são dois, ou ainda mais os tipos de pichadores. Se entre as pichações existem tags, 

mensagens políticas, mensagens de amor e outras, entre os pichadores é possível notar 

que existe o ator social que carrega consigo a vontade de demarcar território, elevando 

seu grupo a um patamar respeitável no âmbito a partir de elementos que possuem maior 

preocupação estética e o pichador que carrega a vontade de falar algo sem o cuidado 

visual, preocupando-se apenas com o conteúdo de suas mensagens, tal qual este que, 

por hora, findamos sua análise.   

 

5.3.2 Análise sétima 

 

Na figura 9 temos o objeto da análise que tem potencial emblemático para o 

desfecho de nossa pesquisa. Em uma parede temos a inscrição ‘PIXO PQ EXISTO’, 

aparentemente feita com spray. Ao seu redor é possível identificar outros traços que 

aqui não terão observação e reflexão aprofundada. Partindo de que ‘PQ’ é uma 

abreviação de ‘porque, por que, porquê, por quê’ muito utilizada na internet, naquilo 

que Recuero (2012) chama - em sua obra A conversação em rede - de “conversação 

mediada pelo computador” (p. 22) temos o seguinte sentido: pixo porque existo. Uma 



39 

 

afirmação que se assemelha ao pensamento básico cartesiano
12

 e que compara a prática 

da pichação com qualquer outra necessidade que seja intrínseca ao homem. Durmo  

 
Figura 9 – Pichação na rua Justino Couto, no bairro Patronato, em Santa Maria. 

Foto: Tiago Assis Brasil 

 

porque existo, acordo porque existo, como porque existo, respiro porque existo, falo 

porque existo, penso porque existo, brigo porque existo, brinco porque existo, ando 

porque existo, corro porque existo, trabalho porque existo, estudo porque existo, bebo 

porque existo. Qualquer dessas afirmações seria devidamente compreendida por 

qualquer cidadão pertencente à sociedade em que estamos inseridos, pois estas são 

necessidades reconhecidas. Necessidades funcionais, afinal de contas, sem a maioria das 

práticas expostas acima nós não nos manteríamos vivos, não nos manteríamos ativos. 

Fazemos e façamos todas essas coisas porque existimos. Todas elas afirmam uma 

mesma coisa: enquanto estivermos vivos precisamos nos manter ativos, seja na forma 

que for por nós priorizada. O que passa despercebido, é a falta de percepção em relação 

à necessidade do outro. Do que, segundo Hall (2003), é oprimido em relação a um mais 

forte, um mais poderoso. Enquanto a maioria leva sua vida sem sofrer questionamentos, 

o ator social que temos aqui talvez só tenha escrito pela parede do ambiente urbano por 

                                                           
12

 O cartesianismo é a filosofia de René Descartes, que defendia a tese de que a dúvida era o primeiro 

passo para se chegar ao conhecimento. A frase ‘penso, logo existo’ é associada ao autor. 
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cansaço. O cansaço de direta ou indiretamente ser perguntando sobre o por que de 

pichar ou o por que de haver pichação. Ele encontrou em uma frase simples e 

banalizada a possibilidade de apropriação, a fim de explanar o que dele faz parte: a 

necessidade de se fazer presente em uma sociedade que não atenta para os demais. 

Enquanto todos têm suas formas de expressão, ou só as possuem por terem algo a mais 

que outrem, esse sujeito buscou uma forma de expressão nos murais que mais gritam no 

ambiente urbano: as paredes sujas.  

 

5.4 HÍBRIDAS 

 

O termo que dá título a este subcapítulo é uma apropriação do autor. Se o leitor 

pesquisar por hibridismo ou hibrido nos dicionários da lingua portuguesa verá a relação 

desta palavra com toda e qualquer coisa que relacionar mistura. Toda e qualquer coisa 

que trate de relações entre espécies e tipos diferentes. Aqui trazemos pichações de 

diferentes tipos ocupando um mesmo espaço, um mesmo muro. Não vemos na imagem 

a seguir apenas tags. Vemos também inscrições de ordem sócio-políticas.  

 

5.4.1 Análise oitava 

 
Figura 10 – Pichação na Avenida Itaimbé, no centro de Santa Maria 

Foto: Matheus Toledo 
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Em duas paredes de cores semelhantes (amarelo claro) vemos tags em cores 

variadas. Percebe-se azul, vermelho, preto e cinza na parede esquerda e azul, azul claro, 

vermelho, preto e cinza na parede da direita. Em uma ligeira análise é possível 

identificar as seguintes tags na primeira parede: ‘MDN’ em vermelho, colocada no 

canto superior esquerdo em um ponto alto em relação às outras e ‘SCR’ em preto, a 

direita baixa de ‘MDN’. Um ponto que chama atenção nessa imagem é a inscrição em 

azul no lado esquerdo da mesma parede, que aparentemente não forma nenhuma sigla 

ou palavra. Parece apenas uma inscrição abstrata, que pode ser interpretada como um 

símbolo que identifica alguma crew. Abaixo desta, nota-se, agora em outro tom de 

vermelho, a inscrição ‘ACK’. Na segunda parede voltamos a identificar ‘ACK’ repetida 

três vezes em tamanhos um pouco menores. Todas elas assinadas em vermelho. Legível, 

podemos ainda identificar a tag ‘BURN’, em azul, ao centro, bem ao lado do portão que 

divide as duas paredes. ‘BURN’ que traduzido ao português pode ser interpretado como 

‘queimar’. As outras tags que compõe essa imagem não são legíveis nesta fotografia. 

Seria necessário que aproximássemos a câmera a fim de identificá-las. O que pode se 

perceber aqui é a inscrição mais expressiva que compõe essa imagem: a ordem ‘FORA 

SCHIRMER
13

’.  Tal inscrição pode ter dois sentidos: o primeiro é a simples vontade de 

ver fora do poder o então prefeito e sua gestão, enquanto o segundo consiste na vontade 

de vê-lo fora a partir das iniciativas tomadas para erradicação do picho, elaboradas pela 

prefeitura e pela polícia civil local. Como vimos em Downing (2002) no capítulo 2, o 

que lá ele chama de grafite
14

 e aqui tratamos como pichação consiste exatamente no ato 

de expressar pelos muros da cidade a insatisfação com os governos atuantes no poder 

bem como slogans ideológicos.  

A partir dessas constatações reapresenta-se a nós uma questão: o pichador de 

crew é o pichador que manda recados e mostra vontades a partir das paredes? É  

possível que tais sujeitos sejam os mesmos. Mas se por acaso estes não forem os 

mesmos, percebe-se que não há um código de ética no picho. Os muros se não 

pertencem nem aos proprietários das residências também não pertencem a determinado 

pichador. O espaço é de quem quiser e para quem quiser. Tal possibilidade pode ser 

                                                           
13

 Cézar Schirmer foi eleito prefeito de Santa Maria na eleição de 2008, sendo reeleito na eleição de 2012.  

14
 Downing se refere a grafite quando discorre a cerca do que identificamos na introdução da presente 

pesquisa como pichação (ver capítulo 1). A forma como o autor identifica essa forma de expressão difere 

do que tratamos aqui como graffiti.  
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conferida no anexo D, que em uma mesma residência existem inscrições de várias crews 

e sujeitos independentes. Parece que aqui todos convergem para um único objetivo: 

buscar a visibilidade valorizando os seus domínios sobre o espaço público se opondo ao 

senso comum que os avalia com repulsa.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Visando uma apreciação final de nossa pesquisa achamos coerente uma breve e 

segmentada desconstrução da mesma para aí sim findar nosso pensamento. E quando 

nos referimos à desconstrução não se trata de destruir a pesquisa passo a passo, mas sim 

percorrê-la por inteiro, recapitulá-la, juntar todas as suas peças - que, para nós, já estão 

coesas – a fim de sanar todo (ou quase todo) questionamento que possa surgir com a sua 

finalização. É sabido que uma pesquisa nunca acaba. Nunca tem em si uma conclusão 

sobre determinado assunto. A sua publicação incide no risco de se ver desconstruída e 

apropriada por outros pesquisadores, e é isso que torna as pesquisas acadêmicas 

relevantes para o meio social. O fato é que os bons debates e as boas discussões nunca 

se encerram. 

Quando na introdução da presente pesquisa optamos por apresentar as 

diferenciações entre pichação e graffiti fizemos isso para já de início esclarecer que 

nosso foco não era a arte de rua como objeto de estudo, e sim a rebeldia de característica 

ímpar que percorre os muros das cidades. Para nós, apesar do mesmo aparato ser 

utilizado para o desenvolvimento de ambas as manifestações, estas são formas 

diferentes de expressão. Não achamos que uma discussão sobre pichação deve ser 

iniciada com a defesa do graffiti, como quem fala em redução de danos. É comum em 

discussões sobre um e outro que alguns sujeitos defensores da pichação questionem e 

proponham uma possível institucionalização do picho enquanto arte. Podemos perceber 

isso na letra da música ‘Metamorfose’ da banda Three X, de Santa Maria, colocando que 

“as ruas são como veias em uma cidade partida, alguns se movem e outros ficam 

parados. Picho e grafitti são distinguidos numa contradição, se o primeiro não é arte o 

que é arte então?”. Ora, como ponderamos, tal questionamento não vem apenas de 

cidadãos anônimos, mas também formalizados em instrumentos de manifestação 

cultural, como a música da própria Three X. O posicionamento vindo de nossa parte - de 

não discutir a pichação como instrumento artístico - pode parecer omissão para uma ala 

mais manifestante no que diz respeito a tal discussão, mas também assume a 

imparcialidade que é necessária para que se faça uma pesquisa competente. O fato é 

que, a participação na discussão sobre o que é arte ou não, provavelmente não caiba, em 

um primeiro momento, a uma pesquisa da comunicação social. Parece coerente que não 

seja um pesquisador da comunicação que diga o que deve ser interpretado como arte. 

Como nosso próprio título identifica, a possibilidade que a nós se ofereceu é a de 
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compreender a pichação enquanto uma forma de comunicar qualquer coisa que seja, e 

para entender tal fenômeno deveríamos partir de um estudo referencial básico para que 

se compreendam todas as formas de relação humana: a cultura.  

Ora, como referido por Hall no nosso subitem que aborda a cultura popular, 

esta consiste em todas
15

 aquelas coisas que o povo faz ou fez em algum tempo de sua 

existência, e logo em seguida temos em Fressato, apoiando-se em Cuche (1999) a noção 

de que as formas da cultura popular surgem a partir da dominação em relação aos 

outros. Então, quando vemos imagens como a da figura 8 que dá corpo a nossa sexta 

análise não parece claro que tal manifestação surgiu a partir de uma relação de 

submissão e dominação? Porque tal ato deve ser interpretado apenas como subversão e 

não como manifestação cultural, se já no subitem seguinte Peruzzo (2006) defende a 

comunicação popular como um processo emergente da ação de grupos populares? 

Criminalizar uma prática de expressão parece no mínimo incoerente em uma nação que 

defende de peito aberto o direito à expressão para todo o povo. Os próprios grupos 

populares referidos por Peruzzo foram identificados em nossa terceira análise, provando 

que a prática, como há muito tempo é sabido, não vem de um ou outro ator social, e sim 

de diferentes grupos, vindos de diferentes bairros e em diferentes cidades. Diante disso, 

será mesmo que ainda é impossível tirar a prática do marginal e institucionalizá-la como 

cultural? Ainda mais se pensarmos na apropriação de um elemento cultural de uma 

determinada cultura por parte de outra, como colocado em nosso referencial teórico no 

subitem 2.1.2 e depois confirmado por Dones em nossa primeira análise. É possível, por 

exemplo, que um tipo
16

 seja feio em um muro e bonito em um leiaute desenvolvido por 

um publicitário ou um designer? Se pesquisássemos, não devem ser raros os leiautes 

utilizando esses tipos para falar positivamente sobre a cidade
17

. E aí reside uma 

contradição. 

A percepção visual que trouxemos no final de nosso referencial teórico só foi 

agregada a partir do pensamento de que só podemos identificar, analisar e classificar tal 

elemento a partir do momento que o percebemos. Como poderíamos aprofundar uma 

pesquisa ou sentenciar os elementos do cotidiano sem pararmos diante deles? O fato, é 

que a marginalização da pichação foi estabelecida sem que houvesse um diálogo com 

                                                           
15

 Entende-se por “todas” exatamente tudo.  

16
 Aqui, tipo refere-se a tipografia.  

17
 As cidades em geral.  
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seus atores sociais. É confortável aos governos criminalizar o que começou há algum 

tempo questionando e denunciando suas irregularidades, disfarçando assim o falso 

conceito de comunicação e expressão livres. Ao passo que direitos são marginalizados é 

dada uma grande carga de atividades aos cidadãos comuns a fim de que não haja a 

citada percepção por parte da sociedade. Vive-se uma época em que as demandas são 

tantas que mal há tempo para desempenhar as atividades que nos dão prazer, quem dirá 

parar, observar e questionar o que está em torno. Sabe-se que é feio, que suja e isso já 

nos basta. Não se vai a fundo, como foi a nossa proposta no decorrer desta pesquisa até 

aqui. Não buscamos saber de onde e porque vem. É a já mencionada vida funcional que 

nos referimos em nossa sétima análise.  

Diante da marginalização da pichação e da citada omissão do povo, as 

discussões não acadêmicas sobre a prática que por nós foi abordada acabam sempre por 

seguir o mesmo viés. Imaginemos. O debate começa sempre por uma comparação 

equivocada entre picho e graffiti, defendendo a beleza estética apresentada pelo segundo 

em comparação a pobreza apresentada pelo primeiro. Passando pela preocupação com o 

muro das vítimas que tiveram trabalho pra juntar dinheiro para que pudessem deixar 

seus muros apresentáveis. Finaliza na afirmação de que se é crime é errado. Um debate 

como o descrito acima sugere uma desconstrução. Primeiro: como ponderamos 

anteriormente nesse capítulo final e reiteramos agora, picho e graffiti não são a mesma 

coisa, nunca vão ser e não devem ser colocados em uma mesma discussão. Não se 

crítica um elemento exaltando outro. O ator social que picha, o faz por vontade própria. 

Se fosse da sua vontade grafitar ele assim faria. Segundo: o muro só é privado em sua 

parte interna, quando estiver de frente para uma residência ou um edifício. O que está 

apontado para a via pública é tão público como a via por onde passam os pedestres. 

Portanto, o ator social que picha o faz em um espaço que é seu ou nosso. Não haveria 

porque pichar um espaço que não pode ser visto pelos demais. O picho é feito por um 

para outro, e provavelmente o pichador não tenha nada a perder. Terceiro: é evidente 

que crimes são atos errados, mas como colocamos anteriormente, apresentamos itens 

suficientes nesta pesquisa para que a pichação fosse tirada de uma posição subversiva. 

A pichação traz consigo todas as características necessárias para ser classificada 

enquanto ato cultural, se não enquanto uma ferramenta da própria comunicação popular. 

Ela denuncia que existe uma cultura submetida à outra e denuncia que há a necessidade 

de um diálogo.  
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É bem possível que tal pesquisa deixe contribuições para os campos da 

comunicação e da sociologia, suscitando debates polêmicos. Para a comunicação e seus 

atuais e futuros pesquisadores fica a visão de que comunicar não necessariamente diga 

respeito às mídias hegemônicas ou então às mídias que são consideradas alternativas. 

Alternativo é fazer com o que se tem, e o que algumas pessoas têm são apenas os 

espaços públicos que constroem a cidade. Já para as pesquisas relacionadas às ciências 

sociais fica a possibilidade de ampliar a abordagem sobre um tema que, ao passo que se 

espalha pelo ambiente urbano acaba se reduzindo no que diz respeito às pesquisas 

acadêmicas. Para o âmbito social fica a perspectiva de que ponderar formas de 

expressão é necessário, e que pensar a pichação enquanto uma prática marginal, 

subversiva e transgressora não fará com que sua propagação cesse. Pelo contrário, 

espalhará ainda mais a referida “sujeira” julgada pelo senso comum. Do outro lado, os 

atores sociais adeptos da prática não esperam por reconhecimento. Eles são pichadores. 

E, para eles, isto basta.  
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ANEXO A 

Pichação assinada pela crew Urbanos na rua Serafim Valandro, em Santa Maria 
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ANEXO B 

Pichação assinada por URB na rua Appel, em Santa Maria. 
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ANEXO C 

Pichação assinada por URB na rua Appel, em Santa Maria. 
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ANEXO D 

Pichações convergindo em uma residência na rua Visconde de Pelotas, em Santa Maria. 

 

 


