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Resumo 

 

A pesquisa objetiva compreender a relação entre graffiti e pichação, considerando os 

sujeitos grafiteiros e pichadores enquanto ativistas sociais pertinentes na construção da 

consciência social, cultural e política da sociedade que o cerca. Graffiti e pichação não 

pressupõe conceitos e determinações, por serem caracterizadas enquanto arte efêmera, 

ambas são problematizadas a partir das inquietações norteadoras com que grafiteiro e 

pichador estão envolvidos. Se faz necessário compreender o cotidiano da cidade e como 

ele contribui no processo de criação do grafiteiro e/ou pichador, entretanto, ressaltar neste 

cotidiano a memória coletiva e as experiências relacionadas aos projetos sociais nas quais 

estes sujeitos estão envolvidos.  

Palavras-chaves: grafiteiro, pichador, consciência, memória coletiva.  

 

 

 

 

  



 

 

Abstract / Résumé / Resumen 
 

La investigación pretende entender la relación entre el graffiti y el graffiti, considerando 

a los grafiteros y artistas del graffiti como activistas sociales relevantes en la construcción 

de la conciencia social, cultural y politica de la sociedade que lo rodea. El graffiti e el 

graffiti no presuponen conceptos y determinaciones, ya que se caracterizan por ser arte 

efímero, ambos problematizados desde las preocupaciones orientadoras com las que se 

involucran lo grafitero y el artista del graffiti. Es necesario entender la vida cotidiana de 

la ciudad y como contribuye al processo de creación del grafitero y/o artista del graffiti, 

sin embargo, para resaltar en esta vida cotidiana la memoria colectiva y las experiencias 

relacionadas com los proyectos sociales em los que estos sujetos están involucrados. 

Palabras clave: grafiteiro, artista del graffiti, conciencia, memoria colectiva.  
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Introdução 

 

A arte se faz presente através de diversas expressões, abraça e preenche a alma do 

artista e de seus admiradores. As artes visuais dialogam também com o cotidiano. Desta 

forma, a proposta em compreender as influências do graffiti e da pichação na sociedade 

se faz necessário, pelas suas abordagens de intervenções culturais e/ou através de projetos 

sociais que se constroem como uma das ações do universo do graffiti. Deste modo, a 

temática se desdobra a fim de buscar um diálogo com o caráter de intervenção e 

transgressão que graffiti e pichação propõem. Portanto, norteia-se por entender como se 

dá a relação entre graffiti e pichação, problematizando a relevância de ambos enquanto 

linguagem educativa, social e política.  

Assim, existe uma preocupação recorrente em não enquadrar graffiti e pichação 

em conceitos, termos e regras. Muito pelo contrário, ambas expressões de arte visual 

possuem expressividade, autenticidade e emergem nos mais variados suportes (muros, 

postes, vielas, placas, etc) com suas reflexões que o cotidiano dialoga e, por vezes, 

incomoda o sujeito grafiteiro e/ou pichador. Portanto, a pesquisa objetiva caracterizar 

como essa relação entre graffiti e pichação se constrói diante o cotidiano, tendo em vista 

que se faz necessário analisar a pichação no seu caráter contestador que a sociedade 

costuma apontar; compreender o graffiti através de suas abordagens temáticas e/ou 

enquanto linguagem que educa; sondar a relação graffiti e pichação, enfatizando o sujeito 

grafiteiro e pichador imersos na sociedade através de suas pinturas e/ou pixo; por fim, 

problematizar o sujeito grafiteiro e pichador enquanto parte integrada na construção da  

consciência política e social. 

A pesquisa desdobra-se a fim de compreender o quanto o sujeito grafiteiro e/ou 

pichador se percebe e interage na sociedade que estão imersos, enaltecendo, portanto, a 

narrativa histórica que esse sujeito possui e destaca seus trabalhos a partir de seus anseios 

e aflições que esta relação pressupõe, ou seja, se faz importante sobressair a relevância 

que a experiência de vida enaltece a construção da arte urbana. Neste contexto, o uso da 

oralidade através dos depoimentos, seja presente nos documentários e/ou da entrevista, 

são propostos enquanto fontes primordiais para enfatizar a fala desses sujeitos grafiteiros 

e pichadores, a fim de conduzir o que os aguçam a criação artística, a consciência histórica 

e a preocupação social que os atinge por estarem sempre atentos aos espaços que 

circulam. 
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Para a compreensão da pesquisa vale ressaltar que seu recorte permeia a história 

do tempo presente, enfatizando os anos de 2014 à 2019, desdobrados a partir do uso das 

fontes que são fundamentais para a compreensão do sujeito grafiteiro e pichador, como 

mencionado anteriormente. O recorte geográfico se faz presente entre São Paulo e Bahia, 

especificamente, Salvador e região metropolitana, devidamente justificada através das 

fontes que dialogam as aflições que os sujeitos grafiteiros e pichadores possuem em 

termos de projetos sociais e/ou inclusão através de intervenções culturais. A cena do 

graffiti e pichação em São Paulo é referida com o objetivo de retratar como essa 

linguagem de expressão dialoga com o cotidiano dos transeuntes radicados numa 

metrópole, em contrapartida, a Bahia é referida através de sua capital Salvador com o 

objetivo de relacionar como a cena do graffiti em paralelo com algumas cidades 

circunvizinhas destacam a expressão do grafiteiro e/ou pichador. 

Esta monografia compõe-se de dois capítulos. Assim, o primeiro, intitulado 

“Universo Paralelo: Graffiti e Pichação”, debate a origem e referência de ambas as 

expressões, levantando os desdobramentos delas diante daquilo que a história do tempo 

presente problematiza. Outro elemento importante é a relação intrínseca entre graffiti e 

sociedade, visando compreender a partir do cotidiano e da memória coletiva o quanto 

esses elementos inferem ou corroboram na ação de grafitar e pichar. Por fim, aborda a 

linguagem própria que o graffiti e a pichação revelam em termos de autenticidade e 

originalidade. 

No segundo capítulo, “Arte e espaço urbano”, faz-se pertinente por seu objetivo 

de analisar a liberdade conquistada neste universo do graffiti e da pichação, tendo em 

vista a emergência de uma consciência sobre a sua arte pelo grafiteiro e/ou pichador em 

suas ações sociais. O que se revela na consistência das abordagens temáticas debatidas 

em seus trabalhos para além do olhar estético, o que muitos analisam à primeira vista, e 

por vezes, semeia socialmente. O hip hop é debatido enquanto cultura, identidade e 

letramento. Por fim a cena do graffiti é analisada a partir da compreensão das experiências 

e motivações desse sujeito enquanto determinantes para a construção de suas práticas na 

sociedade. 

 

 

 

 



 

Capítulo I – Universo paralelo: pichação e graffiti 

 

As relações cotidianas são extremamente enriquecedoras, carregadas das 

experiências que determinam as reações dos sujeitos envolvidos, mediante quaisquer 

situações que sejam expostos. Bem como Hobsbawm (1998) reitera, “não podemos deixar 

de aprender com isso, pois é o que experiência significa. Podemos aprender coisas erradas 

– e positivamente, é o que fazemos com frequência” (HOSBAWN, 1998, p. 36). 

Entretanto, lidar com tais relações enquanto rotina/cotidiano requer perspicácia ao que se 

refere o imediatismo assim como, a memória que será referencial constante, porém agindo 

e interferindo de forma seletiva, afinal tudo aquilo que seja relevante permanecerá 

enquanto implicação. Deste modo, se faz determinante analisar a sociedade e suas 

variações comportamentais, tendo em vista que os sujeitos transeuntes imersos nessa 

rotina por vezes se adapta ao que é imposto até mesmo sem que ele perceba a princípio. 

Assim, o cotidiano da cidade tendo em vista os transeuntes de forma intensa e por vezes 

dispersos, condiciona os reflexos das expressões transcritas entre pichação e graffiti. 

O estudo da pichação, bem como o graffiti, possui relação intrínseca com o 

cotidiano das cidades, as expressividades relacionadas nas pichações determinam 

interferências no espaço urbano, de certo modo, consideradas subversivas. Gitahy (1999) 

relaciona a diferença entre graffiti e pichação propondo que o graffiti advém imagens, 

paleta de cores, enquanto que a pichação baseia-se no pixo1, tendo ênfase as tags2, sejam 

elas do próprio pichador ou da crew3 a qual está inserido. Caracterizar a pichação não é 

conceituar o que de fato representam tais escritos nas paredes, pois para muitos 

pichadores, o pixo é uma ação inteiramente expressiva, diversas vezes praticadas em 

coletividade nos chamados rolês4 que são feitos a fim de demarcar nos espaço urbano 

suas marcas, sair do anonimato levando suas tags aos mais variados contextos sociais, 

sejam bairros mais nobres, monumentos históricos da cidade, enfim. O suporte do pixo é 

variável, pois não se limita apenas ao muro, o desafio do pixo em lugares inusitados 

marcam valores de destaque ao pichador em questão.  

                                                        
1 Pixo: termo utilizado na linguagem dos pichadores para determinar a pichação. 
2 Tag: assinatura do pichador ou grafiteiro. 
3 Crew: o grupo pertencente do pichador e/ou grafiteiro. 
4 Rolês: passeio em grupo durante determinado período do dia. 
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Gitahy (1999) relaciona o surgimento da pichação aos escritos nas “paredes de 

Pompeia, cidade vitimada pela erupção do vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 d.C.; e 

por isso preservada, predominavam xingamentos, cartazes eleitorais, anúncios, poesias” 

(GITAHY, 1999, p. 20). Assim a pichação é relacionada constantemente como uma 

ação/expressão subversiva e/ou marginal devido suas características que a mensagem do 

pixo transmite. O material base na produção do pixo, o spray, é referido após a Segunda 

Guerra Mundial, justamente quando os produtos de aerossol são produzidos, assim o 

spray – tinta e verniz – tem a capacidade de agir sob pressão é controlada pelo usuário 

com o movimento e a técnica aplicada a fim de produzir efeitos ou não.  

A pichação é problematizada socialmente enquanto um ato ilegal e marginalizado, 

por diversas vezes acometidos durante a noite. Porém, para os próprios pichadores, o pixo 

e o graffiti caminham lado a lado, são frutos da mesma escola, a rua. Embora o caráter 

midiático estabeleça diferenciação entre ambos, criminalizando o primeiro e enaltecendo 

enquanto arte o segundo. A pichação também é tida enquanto intolerável, entretanto ela 

vem a ser uma ação transgressora e visionária determinada pelo olhar do pichador, que 

por vezes objetiva apenas a repetição das tags nos mais variados suportes do espaço 

urbano.  

Em detrimento a esta condição social a pichação é distinta em quatro fases, 

expressas por Gitahy (1999), a primeira fase é justamente a repetição exaustiva das tags, 

a fim de reconhecimento no universo da pichação. O segundo momento é determinado a 

partir da competição que se faz pelo espaço, assim aguçando a criação de letras e/ou 

signos, sendo determinante para que o preenchimento com o ato do pixo seja de grande 

alcance. A terceira fase da pichação é bem específica, pois caracteriza categoricamente 

as “condições de realização” (GITAHY, 1999, p. 28), ou seja, o contexto que este 

pichador está inserido, o quanto ele se desafiou para realizar determinado pixo. Por fim, 

a quarta fase representa o alcance que o pixo atinge, ou seja, através de locais inusitados 

suas tags ganham notoriedade entre os pichadores. É importante ressaltar que a pichação 

para os pichadores é um universo de signos, letras, parceria, descobertas, aventuras, 

vivência. A pichação é, portanto, uma assinatura de tom monocromática, uma 

expressividade efêmera, um grito dos excluídos. 

Neste contexto o grapicho se faz presente, caracterizado como uma fase 

intermediária entre pichação e graffiti, com forte influência dos traços norte-americanos, 

enquanto uma identidade visual de destaque devido ao uso de cores que enaltecem letras 
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e alguns ornamentos de contorno com o auxílio do estêncil. Compreende-se, portanto, 

pichação e graffiti enquanto expressões de intervenção e transgressão do espaço urbano. 

Vale ressaltar diferenciação entre estes termos. Assim, a intervenção proposta por Ramos 

(1994) “pressupõe um ato consciente de alguém que atua sobre um determinado objeto 

ou espaço, conferindo-lhe um novo significado” (RAMOS, 1994, p. 43). Em 

contrapartida, a transgressão, no universo da pichação e do graffiti é compreendida 

enquanto uma série de intervenções, assim, “o espaço visual da cidade se altera, ganha 

uma outra dimensão pela ação de grupos ou indivíduos que por ali passam e imprimem 

sua marca” (RAMOS, 1994, p. 43). As superfícies são variantes, assim como as 

mensagens transmitidas, caracterizam “um veículo da comunicação de massas, suporte 

para manifestações de todo e qualquer cidadão” (RAMOS, 1994, p. 43). 

Portanto, a ação pichação e graffiti transgredem basicamente por ocuparem o 

espaço urbano, ser reflexo do cotidiano, atuantes de forma intensa, viva, enquanto 

expressões, linguagens, “movimento de contracultura” (RAMOS, 1994, p. 44), 

compreende-se também os sujeitos pichadores e grafiteiros. A pichação será caracterizada 

enquanto vandalismo, manifestação anárquica, marginal; porém, os sujeitos envolvidos - 

os pichadores - não as vivenciam desta maneira, pois para eles há valores intrínsecos em 

seus pixo’s, há memória relacionada ao ato de pichar, bem como as condições que 

permeiam os objetivos da pichação, anteriormente relacionados.  Seria então, uma poesia, 

um verso, ou uma mensagem de amor escrita numa parede considerada uma pichação ou 

uma intervenção artística? A pichação está imersa em toda cidade. O cotidiano está 

inteiramente relacionado ao pixo. Socialmente há indagações sobre a pichação estar 

vinculado aos espaços públicos e/ou monumentos, porém a reflexão pertinente é de que 

estes espaços simbolizam, de forma direta ou indireta, o contexto que determinada 

sociedade reflete sobre esse pixo ou esse pichador, atuante neste cotidiano. Portanto, “a 

contestação dos pichadores se dá aos valores históricos, econômicos, sociais e culturais 

da cidade” (RAMOS, 1994, p. 47). 

O estudo do graffiti remete aos movimentos estudantis em Paris, em Maio de 

1968, tendo em vista a ênfase que as manifestações populares ocasionavam as ações nos 

muros através de palavras de ordem, bem como poesias e provérbios. Entretanto, os anos 

1970 é marcado na história da pichação e do graffiti por destacar em ambos contextos 

políticos através de expressões demarcadas a partir das manifestações populares, 

consequentemente pertinentes nas intervenções urbanas através da arte. Paulatinamente, 
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ao longo dos anos de 1980 e 1990, o graffiti chega ao seu auge no Brasil, demarcado com 

algumas influências do graffiti produzido nos Estados Unidos, mas com força e identidade 

local. Com isso, compreende-se o graffiti enquanto uma linguagem expressiva que possui 

seu viés político atrelado a manifestações culturais e aos variados grupos de sujeitos que 

se identificam e constroem seu ideário enquanto arte urbana. Portanto, as relações 

desfrutadas no cotidiano e relacionadas às experiências do universo do graffiti 

corresponderia bem como “a mera expressão nosso próprio tempo. Ela supõe que uma 

experiência individual de vida também seja uma experiência coletiva. Em certo sentido, 

isso é obviamente verdade, ainda que paradoxal” (HOBSBAWN, 1998, p. 244). 

Assim, a presente pesquisa concentra o recorte da história do tempo presente, 

precisamente dos anos 2014 à 2019, de acordo com o uso das fontes que auxilia na 

compreensão do sujeito grafiteiro e/ou pichador atuante na sociedade. Vale ressaltar que 

há um panorama relacionado entre o graffiti e a pichação baiana e paulista, tal abordagem 

se fez necessário a fim de compreender as aflições do sujeito grafiteiro e/ou pichador a 

partir de suas narrativas históricas totalmente atuante no universo do graffiti. Neste 

contexto, tal pesquisa visa relacionar as implicações entre pichação e graffiti mediante o 

caráter da intervenção e transgressão. Deste modo, portanto, o objetivo nesta abordagem 

temática é refletir sobre o caráter da pichação e do graffiti enquanto seus respectivos 

significados de pertencimento ao espaço urbano, dialogando, por sua vez, com o caráter 

social e político que as tais linguagens de expressão balizam, assim como o sujeito 

grafiteiro e o pichador interagem, se percebem e emergem na sociedade na qual estão 

contextualizados. Neste sentido, há também a pertinente inquietação dos elementos de 

denúncia/protesto contidos nos riscos destas expressões sociais/artísticas, assim como, a 

problemática de qual a relevância da pichação e do graffiti enquanto linguagens: 

educativa, social e política. 

 

Origem e referência da língua 

As pinturas rupestres são os mais antigos registros expressos das experiências dos 

nativos àquela época, de certo, problematizando os percalços que enfrentavam e algumas 

de suas vitórias na caça, principalmente. Esta linguagem reitera a abordagem simples de 

um cotidiano. Gitahy (1999) enaltece esse recorte, pois para ele o graffiti seria derivado 

da arte rupestre, por conter elementos de semelhança, bem como, alguns signos 

herméticos e a presença constante dos desenhos. Obviamente que fazer essa viagem no 
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tempo e retomar a concepção da arte rupestre flertando com o graffiti é apenas para 

caracterizar que ambas possuem uma linguagem particular de expressão, mensagens 

objetivas de determinados temas estão em debate, pois ambas, através de suas 

características distintas ao longo do tempo, conseguem atingir o cerne do contexto em 

que estão envolvidas. 

O graffiti é admitido enquanto arte de total expressão urbana, e segundo Gitahy 

(1999) “veio para democratizar a arte, na medida em que acontece de forma arbitrária e 

descomprometida com qualquer limitação espacial ou ideológica” (GITAHY, 1999, p. 

13). Desta forma, conseguimos visualizar o graffiti em sua plenitude, enquanto arte que 

educa, principalmente por seu caráter social latente, posteriormente problematizado ao 

longo desta pesquisa. O estudo do graffiti perpassa pela compreensão do termo, a partir 

da origem da palavra. Gitahy (1999) referência a terminologia grafito, que possui origem 

italiana, significando “inscrição ou desenhos de épocas antigas, toscamente riscadas a 

ponta ou a carvão, em rochas, paredes etc”. (GITAHY, 1999, p. 13.). Paulatinamente, 

destaca graffiti como o plural do termo anteriormente explicado, destarte, Gitahy (1999) 

enaltece que o graffiti vem a caracterizar a ação de fazer os escritos e/ou desenhos na 

parede. Portanto, seria a técnica e a prática, ou melhor, especificando, as experimentações 

a partir da vivência dos elementos que compõem o graffiti. 

Vale lembrar que toda manifestação artística representa a situação 
histórica em que esta ocorre, não porque necessariamente toda arte deva 

ser engajada, mas porque é realizada pelo sujeito histórico dentro de um 

contexto histórico-social e econômico (GITAHY, 1999, p. 17). 

Gitahy (1999) caracteriza o graffiti a partir da concepção da pop art, tendo em 

vista que para ele o graffiti “tem como suporte para sua realização não somente o muro, 

mas a cidade como um todo. Postes, calçadas, viadutos etc. são preenchidos por 

enigmáticas imagens muitas das quais repetidas à exaustão” (GITAHY, 1999, p. 16), 

portanto tal exaustão mencionada também caracterizam os bombs5, as tags6, os stickers7, 

os lambe-lambe8 espalhadas pela urbe. Neste contexto, o graffiti enquanto linguagem de 

expressão demarca duas concepções distintas, mas com pontos de conexão: a abordagem 

estética traduz ao graffiti as caraterísticas mais plásticas, ou seja, referentes ao visual, os 

                                                        
5 Bomb: ação urbana feita rapidamente demarcando o pseudônimo do grafiteiro com letras arredondas. 
6 Tag: assinatura do grafiteiro e/ou pichador. 
7 Sticker: adesivo colado ao longo do trajeto feito. 
8 Lambe-lambe: colagem feita geralmente em papel sulfite ou ofício, em postes, com as mais variáveis 

mensagens e/ou charges.  
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elementos que estão sendo contornados ao longo da pintura, assim como, utilizando 

“imagens do inconsciente coletivo” (GITAHY, 1999, p. 17) a partir das demarcações do 

estilo do artista e das interferências que o cotidiano propõe nas temáticas abordadas; em 

contrapartida, refere-se diretamente ao caráter conceitual explícito de que o graffiti 

“apropria-se do espaço urbano a fim de discutir, recriar e imprimir a interferência humana 

na arquitetura da metrópole” (GITAHY, 1999, p. 18).  

Portanto, a interação entre estética e conceito refere-se ao ponto de que o graffiti 

é uma expressão de manifestação artística com abordagens que envolvem os sujeitos que 

o compõem, compreendendo que o grafiteiro é o sujeito ativo que vive o graffiti 

intensamente, da mesma forma que respira. O graffiti é fruto do universo do hip hop, que 

por sua vez, é demarcado com críticas sociais, as desigualdades raciais, sempre sendo 

referenciado através de quatro elementos mestres do movimento hip hop, a performance 

de dança através dos (as) b.boy ou b.girl, a poesia cantada dos mestres de cerimônia 

MC’S, a aparelhagem eletrônica dos DJ’S - disc-jóquei - e a arte visual dos grafiteiros 

(as). 

 

Maio de 1968 e seus desdobramentos 

Paris, maio de 1968. Diversos protestos, inicialmente demarcados por estudantes 

ao reivindicarem reformas no setor educacional, cujo gatilho é o dia 2 de Maio de 1968, 

tendo representações estudantis e autoridades da Universidade de Paris debatendo e 

discordando das ameaças do fechamento e/ou das expulsões que sucederam ao longo 

destes atos, assim, a crescente ênfase deste movimento de trabalhadores e operários 

deflagrou-se a greve de 13 de Maio, deste mesmo ano, conduzindo cerca de 9 milhões de 

participantes ao ato anterior dos estudantes. Assim, O Partido Comunista de Paris declara 

seu apoio ao movimento e, paralelamente nas ruas o graffiti delineia seu destaque a partir 

das lutas das classes trabalhadoras e estudantil, ratificadas na colocação de Ramos (1994) 

ao afirmar que o graffiti é fruto “de um movimento de opressão política que resultou em 

rebeliões de ruas” (RAMOS, 1994, p. 14).  

Outro marco da história é o muro de Berlim, em sua longa extensão de 

aproximadamente 166 km, marcado com diversos graffiti. O muro que era “símbolo de 

autoritarismo perverso, preenchido por centenas ou milhões de imagens ao longo de 

aproximadamente cinco anos” (RAMOS, 1994, p. 14) começou a ser grafitado em meados 
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dos anos de 1980, por conseguinte, destacava grafias de poesias e provérbios, a exemplo: 

“Poder é sempre sem amor, amor nunca é com poder” (RAMOS, 1994, p. 14). As imagens 

abaixo expressam uma mão em seu ato de atenção ao que seria uma proibição: Pare! Outra 

referência marcante é o graffiti de um pórtico no muro que dava a ilusão do transportar 

ao outro lado, porém uma faixa branca delimita a impossibilidade desta situação. 

 

  

Imagem 01 e 02. O muro de Berlim começa a ser grafitado por volta de 1980. 

Fonte: RAMOS, Célia A. Grafite, pichação & CIA. São Paulo: ANNABLUME, 1994, p. 16-17. 

 

No Brasil, o graffiti começa a ser difundido em meados dos anos de 1970, a partir 

da concepção do uso do spray enquanto material fio condutor desta técnica. Porém, para 

além deste fator, exalta-se a compreensão do graffiti mediante suas características 

poéticas, que por muitas vezes eram rabiscadas em frases de protestos contra o regime da 

ditadura militar, tendo em vista que a pichação era largamente demarcada em muitos 

destes atos de protestos nas ruas. Paralelamente, o graffiti ganha força e destaca-se no 

Brasil em meados dos anos 1980 caracterizado também como um elemento de expressão 

pertencente do movimento hip hop. Porém, durante a ditadura militar vale ressaltar a 

relevância da pichação, com suas frases de efeitos e palavras marcantes contra o regime, 
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caracterizando, portanto, um movimento de contracultura e ação política. Deste modo, os 

anos de 1990 enalteceu o graffiti enquanto arte, linguagem de expressão artística, 

portanto, tendo notoriedade em bienais, galerias, mídias e tendo o seu derradeiro auge. 

A ação graffiti está diretamente relacionada a permissão ou não do muro ou da 

estrutura a qual será grafitada. Logo, esta relação de oposição perpassa para além do 

imaginário de que o consentimento do dono daquele muro conduzirá ou não a prática do 

grafiteiro, autônomo em sua intervenção de grafitar com ou sem autorização. Ou seja, 

tendo ou não tal permissão o graffiti é executado e seu significado mediante tal 

circunstância torna-se ambíguo, justamente por compreender que a autorização está 

relacionada ao gosto do dono do espaço a partir do trabalho que será desenvolvido, assim 

como uma propriedade privada que sem o plausível consenso estaria socialmente sendo 

maculada. Portanto, “o graffiti por sua natureza intrínseca, será sempre marginal” 

(GITAHY, 1999, p. 33). 

Neste contexto é categórico ratificar o graffiti de forma independente de 

autorização para sua produtividade. Desta forma, o graffiti é inteiramente autônomo e, 

consequentemente, aufere força e notoriedade a partir de suas reproduções em diversos 

suportes espalhados pela cidade. Gitahy (1999) enaltece que “se focalizarmos o aspecto 

de prática com as técnicas, de propostas de trabalho e de amadurecimento das obras, 

reconheceremos num primeiro momento, uma fase que denomino marginal” (GITAHY, 

1999, p. 34). Esta autonomia está diretamente relacionada aos rolês9 feitos pelos 

grafiteiros, geralmente pelas crews10, pois não há a prática do graffiti individualista, 

sempre saem em números significativos com o mesmo propósito de pintar na rua e 

celebrar a arte em cores, formas e expressões.  

O graffiti possui diferentes variações, dentre elas o bomb, que representa uma ação 

rápida e sem permissão, ele não é considerado pichação. Utiliza-se nesta abordagem 

apenas duas cores, sendo uma o preenchimento e a outra o contorno, ressaltando o 

pseudônimo do grafiteiro em letras arredondadas. As tags também compõem uma das 

variações do graffiti, tendo como objetivo espalhar a assinatura por onde o grafiteiro 

passa, demarcando seu nome ou associando o nome de sua crew, pois não se diferencia 

esta relação, tendo em vista que ambos os nomes estarão em evidência e ganhando força 

                                                        
9 Rolês: passeios feitos pela cidade em busca de muros a serem grafitados. 
10 Crew: um grupo de grafiteiros que se reúnem para formar um coletivo que estará sempre em atividade 

pela cidade levando o nome da crew a crescente visibilidade e extensão no espaço urbano. 
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no universo do graffiti por habitar espaços distintos da cidade. Outra variação do graffiti 

que também possui extensa visibilidade são os stickers, estes são desenhos e/ou 

personagens espalhados em variadas superfícies e/ou estruturas, cujo objetivo é 

semelhante aos anteriores mencionados. 

 

 

Imagem 03. Bomb localizado na Praça de Alimentação, na Avenida Getúlio Vargas, em Feira 

de Santana, do grafiteiro feirense Ralé (Imagem retirada do perfil na rede social Instagram do 

grafiteiro Ralé: @rale__graffiti, em 02 de Julho de 2019.). 

 

 

Imagem 04. Sticker colado no pátio de aulas do módulo 7 da Universidade Estadual de Feira de 
Santana pela artista visual Jess (Imagem retirada do perfil na rede social Instagram da artista 

visual Jess: @artear.js, em 05 de Setembro de 2019). 
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A proibição relacionada anteriormente sobre a ação do graffiti é referida através 

da construção da lei federal ambiental de número 9.605, em vigor desde 12 de Fevereiro 

de 1998 e retificada em 2011. Entretanto antes de tal restauração, especificamente o artigo 

65 é referido por Gitahy (1999) de modo que “além de conceituar graffiti e pichação sem 

estabelecer distinção alguma entre eles, os declara crimes contra o meio ambiente passível 

de penalidades” (GITAHY, 1999, p. 36). Assim, a abordagem desta lei determina, limita 

e caracteriza de forma tendenciosa que o graffiti é apenas aceito no espaço em que houve 

a permissão, subjugando e descontextualizando, portanto, a liberdade de expressão que 

de fato norteia o universo do graffiti. Em contrapartida, em 2011, a lei de número 12.408, 

retifica a condição do graffiti enquanto expressão artística, mas reitera a permissão e 

supervisão da instituição veiculada e/ou o proprietário no qual está sendo proposto.  

Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sansões penais e administrativa derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.  

˪ Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou 

monumento urbano: (Redação dada pela Lei nº 12.408, de 2011). 

˪ §2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo 
de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 

artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo 

locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, 
com a autorização do órgão competente e a observância das posturas 

municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais 

responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e 

artístico nacional. (Incluído pela Lei 12.408, de 2011)11. 
 

Portanto, o graffiti é uma expressão que dialoga diretamente com o cotidiano, o devir 

habitual da cidade. 

O graffiti dialoga com a cidade na busca não da permanência, enquanto 

significado de arte consagrada de uma época, mas de expansão, da arte 

que exercita a comunicação e faz propostas ao meio, de forma interativa 

(...). O graffiti reflete multiculturalidade na produção de estilos 
diversificados, como observamos ao longo destas três últimas décadas. 

A mídia, geralmente, privilegia um determinado estilo massificando-o, 

fazendo crer que o mesmo é único ou imprescindível o que não é 
verdade (GITAHY, 1999, p. 75 e 77). 

 

Vale ressaltar, as intervenções realizadas pela crew 3nós3, formada por 

Hudinilson Júnior, Mário Ramiro e Rafael França em meados dos anos de 1979, em São 

Paulo com os objetivos de propor intervenções pela capital paulista apenas para chamar 

atenção dos passantes para o fato de que exposição também ocorre nas ruas. Eles 

                                                        
11 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331581/paragrafo-2-artigo-65-da-lei-n-9605-de-

12-de -fevereiro--de-1998. Acesso no dia 10/12/2018, às 16hs:38min. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331581/paragrafo-2-artigo-65-da-lei-n-9605-de-12-de%20-fevereiro--de-1998
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11331581/paragrafo-2-artigo-65-da-lei-n-9605-de-12-de%20-fevereiro--de-1998
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encapuzavam algumas estátuas no centro da cidade, com sacos de lixo, propondo, 

portanto, “chamar a atenção das pessoas que nunca, ou quase nunca reparavam em seu 

dia a dia, nas obras de arte” (GITAHY, 1999, p. 52). Bem como fizeram uma intervenção 

e “vendaram as portas das principais galerias com um xis em fita crepe, deixando um 

bilhete em cada uma: “o que está dentro fica, o que está fora se expande”” (GITAHY, 

1999, p. 53).  

Estas práticas de intervenções urbanas foram se multiplicando ao longo dos anos 

de 1980 no Brasil, tendo os mais variados objetivos, dentre os quais questionar o sistema 

sobre o enaltecimento das artes plásticas e o desprezo com a arte urbana, que se delineava 

a partir das manifestações artísticas provenientes da censura estabelecida, enquanto 

reflexos da ditadura militar. Os materiais também passavam por estes atos de 

manifestações, pois o graffiti possibilitava produções em variadas superfícies sem 

implicações de alto custo. 

 

Graffiti e Sociedade 

O fluxo intenso e característico dos centros urbanos, tendo em vista o ir e vir de 

todos os citadinos envolvidos em suas particularidades, muitas vezes permeados numa 

intensa corrida entre o trajeto do trabalho, dos transportes públicos, das salas de aula e o 

retorno, no fim da tarde, para casa, consumindo, portanto, boa parte do dia no 

cumprimento das atividades rotineiras, por muitas vezes significa a procrastinação de seus 

objetivos mais íntimos, característicos a falta de atenção e  percepções das diversas 

intervenções artísticas que os cercam. Bem como, vislumbrar a diversidade visual 

presente na rua através do graffiti, por exemplo, por vezes, está atrelado ao imediatismo 

que muitos transeuntes passam sempre na mesma rua, mas não percebem que ali existe 

um mural que critica os desdobramentos políticos que afligem este mesmo indivíduo. Em 

certo sentido, o graffiti semeia a interação dos transeuntes com o espaço urbano. Gitahy 

(1999) enaltece que o graffiti “democratiza e desburocratiza a arte, aproximando-a do 

homem, sem distinção de raça ou de credo” (GITAHY, 1999, p. 18).  

O cotidiano das cidades é problematizado por Furtado e Zanella (2009) ao se 

referirem que “a cidade não está morta” (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1281) e, desta 

forma, destacam-na como protagonista no qual “a cidade é universo de relações, de 

encontros, vive, pulsa e as relações que ali se delineiam vão muito além do desempenho 
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de atividades prático-utilitárias no interlúdio entre casa e trabalho, casa e escola” 

(FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1281). Consequentemente as inquietações sobre os 

“processos criativos que têm a cidade como contexto e como lugar de atuação de 

constituição de práticas e redes coletivas de significação” (FURTADO; ZANELLA, 

2009, p.1281) discorrem na ação do graffiti e da pichação, que se destacam justamente 

por caracterizar “manifestações emergentes de grupos e pessoas que, ao intervir na 

cidade, produzem uma cidade outra” (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1281). 

Ramos (1994) problematizará justamente a cidade e o urbano, ao propor que “a 

cidade era o espaço da industrialização e comercialização dos produtos” (RAMOS, 1994, 

p. 31), desta forma o urbano emerge caracterizando todas as etnias e ideologias nelas 

pertencentes. Um fator de extrema relevância é que neste processo a cidade será reflexo 

de inquietações, e “deixa de ser, assim, um simples habitat ou lugar de produção e troca 

de bens materiais, para se tornar o centro dos confrontos e conflitos da cultura” (RAMOS, 

1994, p. 31).  

A cidade é, assim, um sistema semiótico de produção e consumo de 

códigos; emite e recebe mensagens. É o espaço da arquitetura que se 
constrói e se demole; do vestir que segue tendências locais, nacionais, 

internacionais; do andar ora apressado, ora 

despreocupado/insinuante/distraído; da linguística, da escrita citadina 
que emite e impõe ideologias religiosas, políticas, morais e da fala do 

urbano; o que é dito nas ruas, praças, esquinas, espaços públicos; o que 

se escreve em seus muros e cruzamentos, no tecido urbano (RAMOS, 
1994, p. 31).  

 

Em termos de Brasil, o graffiti aparece num contexto semelhante da Europa, a fim 

de contestar a repressão exacerbada da ditadura militar. Deste modo, “caracterizava-se 

como um movimento de contracultura, intervendo e transgredindo os espaços oficiais de 

expressão artística, de diálogo e discussão no interior das cidades” (FURTADO; 

ZANELLA, 2009, p. 1284). O graffiti problematiza as condições sociais exaltando 

também os grafiteiros, por compreender que este é sujeito histórico, pois “criam balizados 

pelas determinações políticas, sociais, econômicas e estéticas de sua época” (FURTADO; 

ZANELLA, 2009, p. 1284). Portanto, 

grafitar/pichar a cidade são atividades que objetivam/subjetivam seus 
criadores, ao mesmo tempo em que, como signos linguísticos, se 

apresentam à leitura de transeuntes que podem, com estes, vir a se 

relacionar e objetivar (FURTADO; ZANELLA, 2009, p. 1285).  
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Neste cotidiano da cidade, o graffiti revitaliza não apenas esteticamente os muros, mas 

conduzem olhares firmes, curiosidade pelas formas grafitadas, anseios por construções 

coletivas/sociais, proporcionando para a comunidade mais vida, poesia e arte. 

“A arte na cidade cumpre também o importante papel de resgatar a formação do 

olhar da população e ao mesmo tempo se adequar ao entorno pela sua inserção social no 

urbano” (ZAIDLER, 2013, p. 125. Apud BONOMI, 1999, p. 32). Com isso, a arte no 

espaço urbano se configura enquanto um dos objetivos específicos desta pesquisa, pois 

conjetura “tanto ser concebida para se tornar uma referência dentro do caos, quanto 

idealizada como um desafio” (ZAIDLER, 2013, p. 125). Entretanto, este estudo perpassa 

pela reflexão a qual a arte contemporânea permeia não mais o caráter clássico e 

conservador. Pelo contrário, neste momento a arte contemporânea propõe 

questionamentos, aguça o imaginário de quem a admira e, principalmente, relaciona as 

inquietações vivenciadas no urbano, potencializando as experiências dos sujeitos. Deste 

modo, compreender as concepções arte urbana, arte pública e arte de rua são primordiais 

para o contexto ao qual o graffiti e, também, a pichação estão imersos. 

O reconhecimento da arte pública, tendo em vista o transitar dos citadinos 

caracteriza o olhar que estes sujeitos correspondem para esta produção artística, porém 

esta relação “esbarra nas barreiras materiais, psicológicas, culturais ou sociais que podem 

ser interpostas entre pessoa e obra” (ZAIDLER, 2013, p. 127). Neste contexto, as dúvidas 

sobre o espaço público e privado também condicionam determinações para esta arte, 

afinal “em um extremo, a rua, a praça, os edifícios e equipamentos públicos” (ZAIDLER, 

2013, p. 127) simbolizam área de trânsito livre; “o espaço visual: paredes, muros, jardins 

condicionam privacidade, entretanto a visibilidade é de todos” (ZAIDLER, 2013, p. 127).  

Ou seja, para caracterizar a arte pública é necessária a compreensão a respeito do espaço 

determinado em que ela será produzida, bem como a ação de encomenda também se 

configura fator determinante, pois haverá uma relação direta de entendimento que “sem 

encomenda, não há obra de arte pública. A encomenda existe mesmo quando decidida 

pelo próprio artista, ou pela comunidade que com ele interage” (ZAIDLER, 2013, p. 127). 

Portanto, a  

arte pública encomendada pelo poder público, participa diretamente da 

criação e da manutenção da identidade do país, da metrópole, da cidade 

ou da comunidade e, por mais democráticas que sejam os mecanismos 

de seleção do(s) artista(s) e escolhas temáticas haverá sempre um 
comprometimento ideológico e político, cujo grau poderá variar em 
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função da capacidade e atuação crítica e estética do artista (ZAIDLER, 

2013, p. 128).  

 

Debater a arte de rua, portanto, perpassa por problematiza-la e não conceitua-la, 

afinal a arte de rua possui identidade fortemente demarcada, autônoma, efêmera, 

justamente por sua expressividade ao  

participar de nosso cotidiano sem aviso prévio, aliás sem aviso de 
qualquer espécie, sem pedir licença, sem pedestais ou não-me-toques, 

sem “crachá de obra de arte”, singela e despretensiosamente, 

anunciando sua efemeridade como algo quase humano, casuístico, 

errático e ao mesmo tempo, sempre crítica e diretamente relacionada 
com sua época (ZAIDLER, 2013, p. 130-131).  

 

A arte na cidade, portanto, é intensificada por expressivas provocações aos indivíduos 

sobre a importância deles também se expressarem. Ferreira (2015) ratifica que “a relação 

do homem com a arte dialoga com a realidade e, portanto, é um indicativo sempre 

presente para compreender os espaços que ocupam; é também o meio de divulgação de 

ideias e uma forma de si pronunciar diante da vida nas cidades” (FERREIRA, 2015, p. 

82).  

A arte urbana em contrapartida irá caracterizar a contemporaneidade da arte 

produzida única e exclusivamente com o objetivo de atingir as pessoas que não se 

identificam ou não tem acesso aos espaços destinados às artes plásticas, 

convencionalmente delimitadas em museus e/ou galerias. A linguagem é extremamente 

popular retratando fielmente o cotidiano destas pessoas que por muitas vezes são 

ignoradas e sobrepostas socialmente a partir das infinitas desigualdades sociais atribuídas 

pelo capitalismo, “em que a expressão popular, muitas das vezes, não é considerada, pois 

do ponto de vista das relações mercantis, não é produtiva” (FERREIRA, 2015, p. 83).  

 

Graffiti: linguagem própria e de expressão 

“O graffiti é uma linguagem que expressa os sentimentos e valores atribuídos aos 

lugares, pois o mesmo interage com a paisagem do espaço vivido” (MOREIS, 2015, p. 

5263). Assim sendo, objetiva-se o graffiti pontuando-o enquanto pedagógico, justamente 

por caracterizá-lo como arte urbana nos quais “determinados grupos sociais” (MOREIS, 

2015, p. 5264) abordam em seus trabalhos na rua temas que debatem poeticamente o 

cotidiano e/ou refletem as aflições que a cidade e o urbano potencializam no sujeito 
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passante apressado. Neste sentido, “a arte do graffiti dialoga com os transeuntes 

independentemente da classe econômico-social a qual pertence ao resgatar a cultura, a 

valorização e a transformação dos lugares” (MOREIS, 2015, p. 5264). 

Problematizar o graffiti enquanto linguagem que educa perpassa pela provocação 

de que a liberdade é essencial ao sujeito grafiteiro, justamente por se tratar de “um 

pensamento autônomo que favorece a cidadania por meio de ações para melhorar o lugar 

onde se vive, em diferentes direções” (MOREIS, 2015, p. 5265). Ratifica-se, portanto, 

que o graffiti por ser inteiramente característico no espaço urbano e ter devida criticidade 

do cotidiano propulsiona identidade cultural tendo ênfase as suas variações e, 

consequentemente, as interpretações das percepções humanas.  

Deste modo a vida cotidiana vivenciada no universo do graffiti decorre através de 

elementos sociais aos quais a grande maioria dos grafiteiros estão diretamente ligados, 

por conduzirem sempre debates socioeconômicos e/ou culturais, representando, portanto, 

a classe trabalhadora e suas constantes atribuições demarcadas por uma sociedade 

desigual. Também, questiona o sistema capitalista, assim como os pré-conceitos 

socialmente construídos sobre esses sujeitos grafiteiros, muito embora haja uma larga 

diferenciação para o trato com o sujeito pichador, este socialmente caracterizado como 

marginal - ou seja, o universo do graffiti proporciona debates contundentes e sociais bem 

específicos sobre quem é o sujeito por trás da arte, portanto questionando os estereótipos 

fortemente demarcados, assim como as transformações nas paisagens urbanas. 

Desta forma e ratificando o graffiti enquanto linguagem de expressão e com 

identidade fortemente demarcada, Moreis (2015) irá abordar a imagem de um graffiti 

produzido pelos grafiteiros paulistanos Os Gêmeos, na cidade de Miami, especificamente 

no bairro Wynwood. O graffiti em questão é intitulado “Mar de gente: os imigrantes”. A 

interpretação realizada sobre a imagem referida é de que se trata da história dos brasileiros 

transeuntes do pau de arara, por se deslocarem do Norte/Nordeste para o Sul/Sudeste do 

Brasil em busca da nova vida que as cidades grandes ofereciam em oportunidades de 

trabalho, ou não, como geralmente acontecia. Porém, o graffiti mostra um caminhão sob 

o mar, sugerindo, portanto, a imigração latina americana em direção a Miami/EUA, ao 

sonho americano.  
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Imagem 05. Mar de Gente, dos grafiteiros paulistanos Os Gêmeos, localizado no bairro 

Wynwood, em Miami, EUA. (Disponível em http://caiobraz.com.br/wynwood-art-district-a-

nova-sensacao-de-miami/. No dia 15/12/2018, às 15hs:21min). 

 

Desta forma, Moreis (2015) ratifica “o diálogo entre as ciências humanas e as artes 

que tratam de temáticas transdisciplinares, diretamente ligadas à cotidianidade, com 

potencial para desenvolver um olhar estético” (MOREIS, 2015, p. 5267). Portanto, seria 

o graffiti “uma linguagem que pode transformar não somente os espaços físicos de uma 

cidade” (MOREIS, 2015, p. 5271), mas principalmente propor para as pessoas 

pertencentes nestes locais que tais intervenções “ativam o pensamento sobre o conteúdo 

que deseja comunicar” (MOREIS, 2015, p. 5271) pelas atuantes abordagens mediante o 

contexto histórico que a localidade e, consequentemente, seus citadinos estão 

relacionados diretamente. 

Das paredes dos guetos e dos muros da periferia, as mensagens, letras 
e imagens, passaram a pegar carona nos trens dos metrôs, nos 

caminhões e ônibus, e percorreram a cidade. Fizeram história. Esses 

grafites surpreenderam a população, afugentaram turistas dos metrôs, 

foram combatidos pela polícia, e conduziram alguns de seus autores à 
cadeia, enquanto outros eram conduzidos as mais importantes galerias, 

bienais e museus de arte, não só dos Estados Unidos como do mundo 

todo (RAMOS, 1994, p.14).  
 

O espaço urbano é naturalmente propício a intervenções e alterações, 

consequentemente abraça o artista desafiando-o a desenvolver suas produções na rua sem 

amarras e conservadorismos, deste modo caracterizando autonomia expressiva e 

enriquecedora para a construção da arte urbana. O transitar entre os museus e as galerias 

http://caiobraz.com.br/wynwood-art-district-a-nova-sensacao-de-miami/
http://caiobraz.com.br/wynwood-art-district-a-nova-sensacao-de-miami/
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de arte já não caracteriza mais os anseios de muitos artistas, justamente pelas propostas 

enquadradas em conceitos que permeiam as artes plásticas ao que pese uma característica 

muito rebuscada e acadêmica, assim as intervenções urbanas condicionam as intensas 

inquietações destes artistas que se sentem livre para criar e recriar mediante o cotidiano 

da cidade e/ou as divergências sociais que os cercam e, consequentemente provocativas 

ao passo que “essas mudanças geraram novas interrogações em suas ações artísticas, 

transformando as interferências no espaço urbano” (BLAUTH; POSSA, 2012, p. 147). 

A grande provocação da arte é justamente o artista mergulhar em suas 

experiências, seu universo interior e não temer que os “constantes deslocamentos da arte 

para outros territórios provoquem novas implicações, principalmente à legitimação da 

arte” (BLAUTH; POSSA, 2012, p. 147) neste novo espaço.  Justamente esta característica 

permeia o graffiti e, desta forma, enaltece esta ação, na qual as técnicas tradicionais e o 

rebuscamento dos materiais mais caros e distintos não são primordialmente o foco do 

graffiti, tendo em vista que as intervenções propostas no universo do graffiti perpassam 

pelas interações dos transeuntes no processo criativo, principalmente por ser uma arte a 

céu aberto, afinal não se faz arte apenas nos museus e nas galerias.  

Portanto, a crítica referente ao graffiti enquanto marginal já foi muito 

potencializada e confundida com a pichação. A arte, no entanto, sempre relacionada ao 

espaço tradicional depara-se no final dos anos 1960 com as intervenções urbanas em 

Paris, nos anos 1970 nos EUA e, no Brasil ganha força e atinge auge nos anos 1980 e 

1990, enaltecendo e provocando novas interrogações sobre a função crítica da arte. 

Assim, sendo o graffiti de natureza efêmera, a sua veiculação no espaço urbano não dá 

primazia ao consumo das obras de artes, costumeiramente encontradas nas galerias, logo, 

as ruas potencializam ao graffiti abordar diretamente aos transeuntes as críticas sociais e 

as crises políticas, muita das vezes com humor, sátira, duplo sentido, ou mensagens 

subliminares.  

Desta forma, tal imersão no universo do graffiti mediante as ações sociais 

caracterizam as práticas realizadas constantemente nas comunidades periféricas, com as 

crianças e jovens (geralmente o maior público norteador) abordando o lado artístico das 

técnicas, mas referindo-se ao caráter determinante do movimento hip hop que visa debater 

as desigualdades sociais e/ou raciais através de letras poéticas rimadas no rap e atreladas 

aos debates em rodas de conversas com os mais variados temas que aquela sociedade e/ou 

comunidade esteja inserida/contextualizada. O graffiti possui voz ecoante, por habitar o 
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espaço urbano permanentemente e, possibilitando, portanto, intervenções conscientes 

através de suas ações sociais comunitárias.  

 

 



 

Capítulo II: Arte e espaço urbano 

 

A rua expressa em seu cotidiano artistas que enaltecem a arte através do olhar das 

experiências dos sujeitos. O artista engajado e ativo preocupa-se com sua comunidade. O 

artista independente cria, recria, inova desafiando as adversidades que o confronta. O 

artista consciente de sua origem torna-se intuitivamente um ativista social, ele objetiva 

aproximar os sujeitos de sua comunidade aos contornos da arte, problematizando a vida 

cotidiana, pois ele não vive apenas de sonhos. Uma das pretensões do artista é ter sua 

liberdade de fato expressa em seus trabalhos, assim como, ser consciente do que ele 

representa, saber sobre o que sua arte comunica, conhecer e expressar a realidade dos 

sujeitos que o cercam. Acima de tudo, o artista absorve do urbano, do rural, e de qualquer 

território que esteja e, consequentemente, reflete em suas produções as inquietações que 

o local, as pessoas, o cotidiano, as desigualdades sociais, por ventura, os reflexos do 

capitalismo, machismo, intolerância religiosa, enfim, recaem sobre a arte e podam a 

liberdade que o artista tanto preza. Grafiteiros e pichadores, expressam diariamente suas 

aflições enquanto sujeitos ativos e conscientes dos ensinamentos da rua, da arte urbana.  

 

Liberdade conquistada 

Ao graffiti não se avalia um significado preciso a fim de determinar de fato o que 

ele é, e, por conseguinte, caracterizá-lo de maneira unívoca, dando a entender que toda 

expressão de arte urbana seja composta da mesma forma. O graffiti transmite, através das 

pinturas feitas, reflexos da sociedade a qual o grafiteiro pertence, afinal há uma intensa 

preocupação de boa parte dos grafiteiros demarcar em seus trabalhos as diversas temáticas 

atuais que ele está imerso. Desta forma o graffiti não se caracteriza apenas como uma 

pintura aleatória num muro de uma rua qualquer, mas chama atenção pela linguagem 

crítica que contém tanto o tema proposto na pintura, quanto o contexto social que o 

grafiteiro explora naquele momento.  

O graffiti emerge no espaço urbano, assim como, ele também pode ser construído 

em determinadas comunidades, a exemplo numa comunidade quilombola, portanto, o 

contexto histórico que esse local possui enaltece as abordagens exploradas pela pintura 

que será realizada, assim, a pintura ganhará destaque e representatividade mediante o 

local e as pessoas que pertencem e se identificam. Muito embora, esta mesma pintura por 
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ventura possa ser contestada em algum momento por outrem que possa apontar como 

perturbadora, ou qualquer outro adjetivo pejorativo, portanto, ao graffiti não se estabelece 

apenas a estética, enfim, o graffiti visa problematizar muito além. Ratifica-se, portanto, 

que ao trabalho feito pelo grafiteiro sendo apontado enquanto gosto duvidoso ou de 

temática polêmica a arte feita no muro será enaltecida, pois a estética não é o objetivo da 

arte de rua, mas enfatizar a mensagem que está sendo proposta. Portanto, se essa arte gera 

comentários positivos ou negativos, o grafiteiro se sentirá, certamente satisfeito, pois há 

repercussão sobre seu trabalho. 

O documentário Paredes que gritam12  – apoiado e patrocinado pela prefeitura de 

São Paulo – retrata grafiteiros e pichadores de São Paulo, nos anos de 2013/2014, 

levantando sempre a discussão de que o graffiti e a pichação são ações contestadoras, 

transgressoras da estética midiaticamente difundida. Vale ressaltar que embora tal 

documentário retrate a capital paulista, os discursos levantados perpassam a problemática 

deste trabalho, aproximando-se da compreensão que pretendo desenvolver. Assim, ao 

graffiti é relacionada a emoção intrínseca de transgredir, transpor o que é determinante 

estético. Por vezes, o graffiti é pautado apenas nos aspectos relacionados ao colorido, ao 

imagético harmonioso e ao belo. Mas quando visa-se chamar atenção a uma comunicação 

integral correlacionada ao universo do graffiti, precisa-se perceber a abordagem de 

temáticas sociais para além dos traços gráficos dos muros grafitados, bem como todas as 

abordagens em busca de conscientização e/ou reflexão social aos mais diversos dilemas 

políticos, desigualdades que a sociedade enfrenta. Por isso, tal documentário, apesar de 

retratar a cena do graffiti e da pichação de São Paulo, transpõe a barreira geográfica, e 

dialoga com a representação, a força, as conjunturas sociais e os anseios do graffiti baiano. 

 

                                                        
12 Documentário disponível em: https://youtu.be/3stmshowSGY . Acesso no dia 17 de Maio de 2019, às 

14h:32min. 

https://youtu.be/3stmshowSGY
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Imagem 06. Graffiti realizado pelo artista visual e grafiteiro Mundano, print do documentário 

Paredes que Gritam (Print realizado aos 11min: 52s do documentário Paredes que gritam ). 

 

O graffiti acima foi realizado numa intervenção urbana na cidade de São Paulo, 

pelo grafiteiro Mundano, ativista e fundador da ONG Pimp my Carroça, que objetiva 

através desse projeto atrelar a partir do caráter social e cultural a vida dos catadores de 

materiais recicláveis, tendo em vista ênfase em destacar as necessidades que eles passam 

e de certo modo, oportunizar ações para que sejam realizadas e/ou problematizadas 

intervenções na vida prática e também na auto estima desses sujeitos, historicamente 

invisibilizados socialmente. Com isso, é importante ressaltar que os trabalhos realizados 

pelo grafiteiro Mundano são bem problematizados com o contexto social, não apenas de 

São Paulo, visto que ele movimenta na cena do graffiti brasileiras ações a partir de muitos 

outros grafiteiros e artistas visuais de outras localidades a atuarem diretamente no projeto 

Pimp my Carroça, que por sua vez, já atingiu intervenções em diversas outras cidades e 

estados brasileiros. Ou seja, a partir deste projeto, o grafiteiro Mundano utiliza da arte um 

meio de conscientização, bem como um breve despertar da sociedade problematizando 

que não se trata de um catador de lixo, mas que há um sujeito por trás e ele possui uma 

narrativa histórica. 

 Deste modo, se faz a compreensão da imagem acima, ao ser grafitado numa 

parede supostamente qualquer da capital paulista, um dos berços da mídia nacional, de 

forte influência e constante preocupação com o ibope, mas que ao mesmo tempo veicula 

o que de fato lhe interessa, tendo em vista que abordar a invisibilidade dos catadores de 
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material reciclável muitas das vezes ficam apenas para os especiais de fim de ano com 

suas mensagens de empatia tendenciosa caracterizada no adeus ano velho e feliz ano 

novo, como se num estalar de dedos o novo ano trará a mudança social na vida desses 

sujeitos. 

No documentário, o graffiti é problematizado a fim de buscar compreensão de 

como a liberdade é pertinente a ele, desta forma os depoimentos referem sobre as 

experiências dos sujeitos envolvidos, grafiteiros e pichadores, ou seja, para eles há uma 

necessidade em distanciar seus olhares do que ocorre socialmente, um universo ao qual 

grafitar é fazer arte e pichar é ser marginal. Desta forma, o presente documentário debate 

o quanto ambas expressões serão relacionadas e manifestadas a qualquer tempo, ou seja, 

transgredir no universo do graffiti e da pichação é ter ação sem permissão, se manifestar 

independente da opinião da sociedade, assim como ter iniciativa e se fazer presente e 

visível. Vale ressaltar que graffiti e pichação compreendem uma forma de expressão, arte 

de ação ou de protesto postas em suas mensagens, com as devidas variantes técnicas. 

Assinala o conceito contemporâneo do olhar do artista referente não apenas ao contexto 

social e/ou político, mas também às experiências do sujeito grafiteiro e pichador, com 

seus anseios e aflições, bem como ambas se sobrepõem em seus objetivos em informar, 

questionar a cidade sobre suas imposições sociais, despertar o cidadão do olhar vazado 

preocupado consigo. Portanto, transportar a mente ao que as paredes gritam.  

A pichação retratada no documentário Paredes que gritam se expressa na cidade 

em todos os suportes (edifícios, postes, placas de sinalização urbana, etc), e pronuncia-se 

também na liberdade transgressora que o pichador se desafia, seja no ato de escalar o 

prédio a fim de demarcar sua tag, identificando sua existência, ou nas pichações de 

protesto sobre o aumento da passagem, por exemplo. Assim, o pichador Djan Cripta se 

identifica e demarca suas memórias a partir da pichação, as quais definem o sujeito que 

se tornou caracterizado a partir das influências do rap, das amizades feitas através da 

vivência com o pixo, mediante os entraves que passou em sua formação na juventude e, 

consequentemente, na vida adulta. Ele aponta que a pichação é altamente transgressora, 

porém ele enfatiza a necessidade que o pichador deve ter de conhecer sobre o que está 

fazendo em seus grifos13, assim como, sobre o que acontece na sociedade, consciência 

acima de tudo. Para ele, a arte não se expressa apenas na estética, muito pelo contrário, 

                                                        
13 Grifo: referência alternativa sobre o termo pixo. 
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compreende-se que o artista de rua conhece os aspectos vivenciados na rua, pois ele 

experimenta em exaustão sua vivência nela. 

 

 

Imagem 07. Pixo realizado pelo artista visual Subtu durante intervenção numa comunidade de 

São Paulo, print do documentário Paredes que Gritam (Print realizado aos 27min: 04s do 
documentário Paredes que gritam). 

 

O grafiteiro Subtu retrata em boa parte de seus trabalhos na rua a preocupação em 

destacar as necessidades sociais que o local determina, ele busca explorar a região em que 

está realizando a pintura e, por conseguinte, problematizar as narrativas dos sujeitos ao 

redor, assim dando ênfase em suas pinturas e veracidade ao que está sendo pintado nos 

muros. Nesta imagem, retirada do documentário Paredes que Gritam, a pintura é feita 

numa comunidade periférica da cidade de São Paulo onde o grafiteiro visa apontar de 

maneira objetiva o quanto há exploração, desigualdade e descaso do governo para com 

estas pessoas. 

Paralelamente, o pichador Fel narra suas experiências no universo da pichação. 

Ele, desde a infância, se relacionava com as palavras das placas publicitárias e os caça-

palavras para identificar as letras, o que se tornava um exercício contínuo na sua 

alfabetização. Esta memória afetiva impulsionou no menino experiências que refletiram 

futuramente no sujeito pichador que se tornara, assim, apurava um olhar observador para 

com os espaços nos quais passava, observando as cenas em que se inseria, identificando 

os demais sujeitos e, consequentemente, aguçando as inquietações que este pichador 
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possui sobre a sociedade na qual convive, habita, compartilha anseios, desigualdades e 

incertezas. Portanto, Fel enaltece que o graffiti e a pichação é pertinente em todo espaço 

urbano e não cabe a justificativa de que ambas as expressões são realizadas apenas porque 

a cidade é cinza, ou a cidade está morta, ou porque um seja esteticamente bonito e o outro 

marginal. Fel ratifica que a consciência do grafiteiro/pichador define, enaltece e constrói 

a arte expressa no muro. 

 

 

Imagem 08. Intervenção realizada pelo artista visual Todyone, print do documentário Paredes 

que Gritam  (Print realizado aos 15min: 56s do documentário Paredes que gritam) 

 

As imagens recortadas no documentário Paredes que Gritam problematizam 

bastante as desigualdades que se fazem constantes na sociedade brasileira, principalmente 

em relação aos sujeitos das classes mais pobres, por assim dizer, o graffiti e a pichação 

ressaltam os olhos dos transeuntes com pinturas e frases que para muitos impactam devido 

a linguagem direta que a arte problematiza tais intervenções transgressoras. A imagem 

acima, pintura realizada pelo nordestino, pernambucano e artista visual Todyone, 

questiona os investimentos feitos em larga escala aos programas de entretenimento, aos 

quais orquestram espetáculos de pão e circo ludibriando e posteriormente cobrando do 

povo na surdina um retorno econômico que certamente será enfatizado em mais impostos, 

reformas trabalhistas e toda e qualquer proposta a fim de manipular o trabalhador 

assalariado brasileiro, demarcando fortemente a desigualdade econômica desse país. 
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Destarte, a arte torna-se responsável direta ou indiretamente – para aquele que a 

produz ou a admira – por certa tomada de consciência, onde o indivíduo passa a observar 

mais as minucias ao seu redor, possibilitando para o artista novas perspectivas e 

paulatinamente caracterizando sua arte como uma ação de protesto mediante os possíveis 

enquadramentos sociais que por ventura possa julgá-la subversiva. Seria, portanto, a arte 

uma forma de ação política por conter um cunho visionário em termos do poder, 

assumindo a face de protesto, o que caracteriza a arte da denúncia. Esta denúncia, por sua 

vez, estaria representada a priori pelo impacto da estética visual que determinadas 

temáticas possam representar, seja por tabus sociais ou conveniências impostas, porém 

ressaltando que não é via de regra que essa característica define deliberadamente o papel 

da arte e seus reflexos na sociedade.  

Assim, a pichação questiona o sistema, incomoda e atinge os olhares de quem as 

percebem no cotidiano das cidades. Neste sentido, o documentário Paredes que gritam 

relaciona através do pichador Djan Cripta o movimento Pixo Manifesto Escrito, derivado 

em São Paulo no ano de 2013, tendo a princípio atuante participação dos pichadores da 

capital paulista, a fim de demarcar suas insatisfações e relacionar o que eles denominam 

de ataques políticos. Para o PME14 a pichação será sempre contestar o sistema político e 

social, confrontar o que está sendo feito contra os direitos dos cidadãos que retrata, 

segundo o pichador Djan Cripta a intenção de unir todos os pichadores em prol de 

levantes políticos15 e, consequentemente, a relação da pichação com os movimentos 

sociais.   

Neste contexto, Aracy Abreu Amaral (1984) propõe apontar a relação do artista 

com a sociedade, pontuando a Revolução Industrial como um marcante entrave na 

composição do caráter da arte na sociedade. Para Amaral (1984), a arte se perde de sua 

função, pois “a arte deve revelar uma força moral e uma verdadeira ideologia, despertar 

a consciência coletiva, fazer do trabalhador um herói, desconhecer o pessimismo, posto 

que deve ter um caráter construtivo” (AMARAL, 1984, p. 8.). Assim, tornando-se a arte 

alvo das classes dominantes, esta função social que ela objetiva por ventura venha a ser 

desacreditada, justamente por compreender que haverá contínuas relações de interesses 

políticos e econômicos, tendo em vista a nova perspectiva do mundo capitalista que rodeia 

                                                        
14 PME: Sigla referente ao Pixo Manifesto Escrito. 
15 Depoimento do pichador Djan Cripta durante os 20min: 04s até os 20min:13s do documentário Paredes 

que gritam. 
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a arte, logo, “enquanto a arte não reencontrar sua função social, prosseguirá a serviço das 

classes dominantes” (AMARAL, 1984, p. 3).  

Assim, torna-se importante refletir sobre o lugar da arte. Nesse sentido, ela analisa 

a posição do artista e o devir que o mesmo compõe questionando para quem produz e 

quais resultados são almejados. A contribuição teórica abordada por Amaral é mediada a 

partir da influência do historiador da arte e da literatura proletária, o francês Michel 

Ragon, ao enfatizar que “mesmo quando a arte se torna revolucionária, de propaganda, 

ela pode tornar-se, depois de um mês, uma arte de “agradável decoração”” (AMARAL, 

1984, p. 11). Paulatinamente, Amaral menciona a interpretação que o historiador russo 

Plekhanov atribui para a arte e ao artista, problematizando que “a arte deve contribuir 

para o desenvolvimento da consciência humana, para a melhoria do regime social” 

(PLEKHANOV apud AMARAL, 1984, p.7 )16. 

 

Imagem 09. Intervenção Saci Urbano, print do documentário Paredes que Gritam ( Print 

realizado aos 12min:36s do documentário Paredes que Gritam). 

 

O criador do Saci Urbano, Thiago Vaz, nordestino, baiano, retrata no 

documentário Paredes que gritam como ele norteia seu personagem. Por ser do sertão 

baiano e ter a referência da cultura popular, Thiago, que viveu sua infância com sua avó 

                                                        
16 Obra original PLEKHANOV, George. A arte e a vida social e cartas sem endereço. Tradução: Eduardo 

Sucupira Filho. São Paulo, Brasiliense, 1969, p. 11. 
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e cresceu escutando sobre o Saci Pererê, constrói seu personagem com as características 

que tinha desse período no sertão baiano. Vale ressaltar que a estética do Saci Urbano 

corresponde ao tradicional preto e vermelho, portanto, desprendido da característica que 

muitos atribuem ao graffiti tradicional por suas junções de cores. A composição dele é de 

cunho político, com diversas mensagens de protesto, destacando-se o olhar perspicaz 

direcionado ao espaço, identificando em cada cena a representação que este local possui, 

atrelando as prováveis mensagens que serão vinculadas, bem como, o que o Saci Urbano 

fala e transmite no determinado local que emerge.  

 

 

Imagem 10. Saci Urbano questiona: “Quem tem orgulho de ser negro levanta a mão”. Print do 

documentário Paredes que Gritam (Print realizado aos 12min: 58s do documentário Paredes 

que gritam)  

 

Hip-hop: cultura, identidade e letramento 

Tendo em vista a abordagem realizada até aqui, faz-se necessário problematizar 

qual a relevância da pichação e do graffiti enquanto linguagens educativa, social e 

política. Deste modo, ressalta-se o movimento hip-hop que emerge como meio de 

letramento para muitos que vivenciam essa linguagem amplamente expressiva. Para 

tanto, a doutora em linguística Ana Lúcia Silva Souza, entusiasta da linha de pesquisa 

sobre educação, linguagem, relações etnorraciais e sociabilidades juvenis, propõe, em seu 

livro Letramento de reexistência: poesia, grafite, música, dança: Hip-Hop, analisar  
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aspectos da visão bakhtiniana de linguagem, fundamental para a 

discussão sobre letramentos no hip-hop, uma vez que, ao considerar a 

linguagem, como natureza social, ela se mostra produtiva para 

considerar as particularidades dos discursos em relação ao lugar e a 
posição que os sujeitos ocupam no quadro da dinâmica política e 

econômica (SOUZA, 2011, p. 34).  

 

Portanto, a construção do letramento é, para além da ação ler e escrever, enquanto 

um “conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de funcionamento têm 

implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos envolvidos nessas práticas 

constroem relações de identidade e de poder” (KLEIMAN apud SOUZA, 2011, p. 35)17. 

Destarte, o hip-hop destaca-se em sua cultura por ser diversa e agregar “produções que 

mesclam mídias orais, verbais, imagéticas, analógicas e digitais” (SOUZA, 2011, p. 35). 

Vale ressaltar, portanto, que pensar na cultura hip-hop equivale compreender que a 

mesma perpassa entre “as práticas educativas das quais os jovens compartilharam na 

esfera escolar, que nem sempre têm precedentes em seus grupos de origem, como aquelas 

produzidas por eles na esfera do cotidiano, atribuindo-lhes significados, objetivos, e 

tornando-as próprias” (SOUZA, 2011, p.35). 

Deste modo, compreender os sujeitos pichador e grafiteiro é inteiramente 

pertinente, tendo em vista que ambos dialogam direta ou indiretamente com a cultura hip-

hop. Souza (2011) ajuda a compreender o letramento evidenciando o quanto este processo 

no hip-hop é cercado por práticas educativas e “engendradas pelos movimentos sociais 

negros” (SOUZA, 2011, p. 35). Portanto, enaltecer a abordagem de identificar o sujeito 

enquanto suma importância numa sociedade, que por vezes o marginalizam e segregam, 

a ponto de (des)qualificar suas produções e/ou expressões enquanto subversivas, torna-se 

uma prática necessária, por valorizar esse sujeito diante de suas aflições, seja com a arte, 

com a sociedade, a política, vida pessoal, bem como seu lugar de fala. Comenta Souza: 

Todo uso da palavra envolve ação humana em relação a alguém, em um 

contexto interacional específico no qual ocorre a busca pela 

apropriação, a batalha pelas palavras e seus sentidos, a disputa por 
identidades sociais. E onde também se configuram as relações 

dialógicas de reexistências inscritas em um processo que envolve 

negociação, reinvenção e subversão de relações assimétricas de poder. 
Por mais simples que seja um enunciado, ele sempre se dirige a alguém 

e carrega um posicionamento, uma ação frente à realidade em que se 

vive (SOUZA, 2011, p. 55).  

 

                                                        
17 Obra original KLEIMAN, A. B. (Org.). Os significados do letramento. Campinas: Mercado de Letras, 

1995. 
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A abordagem de Souza (2011) referente a concepção de letramento de reexistência 

perpassa a compreensão de que “os ativistas do movimento hip-hop desempenham papel 

histórico ao incorporar, criar, ressignificar e reinventar os usos sociais da linguagem, os 

valores e intenções” (SOUZA, 2011, p. 36). Deste modo, analisar o que motiva o sujeito 

decorre pela experiência vivenciada “nas mais diversas esferas de atividade: a casa, a rua, 

o trabalho, a religiosidade” (SOUZA, 2011, p. 36), portanto, o sujeito experimenta nestes 

espaços e externa de diversas formas suas opiniões, expressando suas referências, “por 

isso, os letramentos são múltiplos e, além disso, são críticos, pois englobam usos tão 

variados quantas são as finalidades dessas práticas” (SOUZA, 2011, p. 36). Vale ressaltar 

que as práticas populares e as práticas cotidianas referidas por Souza (2011) conjeturam 

o sujeito grafiteiro e/ou pichador, por compreender que eles de certo modo compõem uma 

marca visível no cotidiano da cidade, através de suas interpretações de como a sociedade 

está demarcada por vezes fragilmente nas relações de poder. 

O universo hip hop, caracterizado por suas expressões culturais urbana, como o 

graffiti, a dança, o rap e o Dj, realizam abordagens que correspondem muitas vezes a 

críticas aos possíveis reflexos social e político de questões que dialogam diretamente e 

principalmente com a vida dos sujeitos envolvidos com o hip hop. Dessa forma, o hip hop 

teria a sua essência de movimentos populares, os quais se manifestam mediante 

expressões culturais que o cerca e se faz determinante em problematizar as desigualdades 

sociais e, devido a sua forte memória coletiva, o hip hop emerge na história social e segue 

tecendo ações coletivas que discutem o cotidiano, as desigualdades sociais e as políticas 

públicas, bem como as práticas culturais. Souza enfatiza que 

a marca do hip hop como cultura de rua revela que, para além de se 
caracterizar como um modelo de intervenção artística, o movimento 

impõe um modo de viver e de se expressar, usando os lugares públicos 

como espaços de práticas sociais e culturais. Na rua, a ordem era ocupar 

os espaços para dançar, divertir-se, criar e competir (SOUZA, 2011, p. 
72).  

 

A cena do graffiti baiano 

Graffiti e pichação se faz presente por todo território baiano, e em cada região 

desenvolve sua expressão própria, justamente pela realidade que o cotidiano é retratado 

através do sujeito grafiteiro e/ou pichador, seja no sertão baiano, na capital soteropolitana, 

assim como, nas regiões metropolitanas. Assim, desenvolve-se, a partir das experiências 

demarcadas no documentário Paredes que Gritam, a necessidade de analisar o cenário 



42 

 

 

baiano no universo do graffiti, levando em consideração as intervenções urbanas, as 

impressões do sujeito grafiteiro e pichador e como ele se insere na sociedade através da 

pintura e/ou pixo. Assim, o documentário Grafiteiros baianos: novo mercado de trabalho 

e preconceitos18 – retratado na cidade de Salvador, no ano de 2018 e produzido pelo site 

Não Óbvio19 – aponta algumas temáticas específicas que são continuamente 

problematizadas na cena do graffiti da capital baiana. A priori todos os grafiteiros 

entrevistados no documentário relacionam o graffiti enquanto arte intrínseca à liberdade 

de expressão, e conscientes da mensagem que é transmitida com a construção da arte 

produzida, conforme debatido anteriormente. 

É pertinente neste documentário o entrave que as mulheres grafiteiras enfrentam 

na cena do graffiti baiano, especificamente. Neste contexto, o graffiti possui muitos 

representantes masculinos que de certo modo desenvolvem também trabalhos sociais e 

de vinculação nacional e muita das vezes, até internacional. Porém, esta abordagem da 

presença de mulheres no graffiti baiano possui brevidade ao ser mencionada no 

documentário enquanto um dos pontos que determina a cena do graffiti soteropolitano. 

Vale ressaltar que a arte em si, através de suas variantes expressões é berço de muitas 

mulheres artistas, porém aos artistas homens a cena aparentemente se constrói com maior 

mobilidade, despretensiosamente. O documentário retrata a presença das mulheres no 

graffiti soteropolitano através de falas pertinentes de duas grafiteiras que paralelamente 

em seus universos de cotidiano e experiência de vida assemelham o quanto a presença 

delas por vezes incomoda, assusta, afasta, questiona e, até mesmo, causa receios nelas 

próprias, pois muitas das vezes não se sentem seguras o suficiente para sair e pintar na 

rua sozinha, destoante dos rolês que os grafiteiros homens fazem até mesmo sozinhos. 

Muito embora esta pesquisa problematize o sujeito grafiteiro e pichador, a 

intenção a priori era de identificar como esses sujeitos se percebem na sociedade mediante 

as referências que a memória coletiva (des)constrói suas expressões na rua, seja através 

de um mural de graffiti, interpretado enquanto uma intervenção cultural urbana, ou até 

mesmo, a ação do pichador que visa questionar o sistema social e político, independente 

de qual seja a contrapartida que a sociedade lhe atribua. Assim, a problemática da 

                                                        
18 Documentário disponível em: https://youtu.be/vyOI_IGjBow . Acesso no dia 19 de Maio de 2019, às 

14h: 27min. 
19 Não Óbvio: meio de comunicação online – www.naoobvio.com – a fim de propagar a cena cultural 

soteropolitana não vigente na mídia tradicional. É vinculado através da coluna da editora-chefe Vanessa 

Brunt, que também vincula no jornal Correio e no portal iBahia. 

https://youtu.be/vyOI_IGjBow
http://www.naoobvio.com/
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presença de mulheres na cena do graffiti se faz necessária justamente nesse caráter de 

compreender os anseios dessa sujeita grafiteira e pichadora, a fim de referenciar e 

destacar, mesmo que de forma branda, essa ausência sentida e visível, inteiramente 

destoante numericamente nos mutirões de graffiti, por exemplo. 

 

 

Imagem 11. Grafiteira Sarah Barbosa se expressa através dos elementos de seus sonhos (Print 

realizado aos 1min: 26s no documentário Grafiteiros baianos: novo mercado de trabalho e 

preconceitos). 

 

A arte produzida pela grafiteira Sarah Barbosa é referência constante aos 

sentimentos que ela relata em seu depoimento para o documentário ao pintar seus anseios 

com amor, paixão, raiva, seja lá qual emoção ela a conduza no momento. Ela que também 

se identifica enquanto estudante de Gastronomia, saliente-se que suas referências estão 

ligadas ao seu cotidiano, experiências e percepções. Ela também enfatiza que seus atuais 

anseios estão relacionados a viagens, conhecer novos espaços, culturas, costumes. Assim, 

percebe-se a inserção de valores que o graffiti provoca no sujeito grafiteiro por ele 

vivenciar e/ou experimentar novos centros, periferias, contextos sociais e/ou políticos, 

pois enaltecerá seu trabalho pelas sucessivas experiências e referências.  

Neste contexto, a grafiteira, arquiteta e urbanista Andressa Monique revela que 

começou a grafitar em 2015, percebendo desde então a presença de poucas mulheres na 

cena do graffiti. Deste modo, o tema mulheres na cena é debatido no documentário, 

expressando que de fato há poucas representantes femininas atuantes no Estado da Bahia 
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com o graffiti, bem como o assédio se faz presente e a insegurança que elas sentem ao 

saírem sozinhas para pintar na rua. Portanto, diante dos depoimentos de Sarah Barbosa e 

Andressa Monique compreende-se que a presença feminina no graffiti baiano provoca 

certo impacto, paulatinamente exige respeito e enfatiza que não deve se tratar de disputa 

com os grafiteiros, até mesmo porque a arte se preserva por sua liberdade de expressão. 

 

 

Imagem 12. A arquiteta, urbanista e grafiteira Andressa Monique possui temáticas que abordam 
o feminino, afro e candomblé (Print realizado aos 2min: 01s no documentário Grafiteiros 

baianos: novo mercado de trabalho e preconceitos). 

 

O documentário Grafiteiros baianos: novo mercado de trabalho e preconceitos 

discute o contexto política e futuro do graffiti em Salvador. Andressa Monique expõe que 

há algumas abordagens de moradores que rejeitam as pinturas, principalmente quando 

são em temáticas afro, bem como ela ratifica que para além da Lei Federal do Meio 

Ambiente20, foi levantada a hipótese no ano de 2017 da construção na capital baiana de 

uma lei que criminalizava pichação e graffiti21. Assim, tal lei referia o caso de se o sujeito 

for surpreendido fazendo pichação ou grafitando sem nenhum documento que comprove 

que tem autorização para pintar aquela região, ele pode ser multado até três mil reais, 

                                                        
20 Debatida anteriormente no tópico 2. Maio de 1968 e seus desdobramentos, no capítulo 1. 
21 Depoimento realizado aos 8min: 28s no documentário Grafiteiros baianos: novo mercado de trabalho e 

preconceitos. 
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caso não seja paga, correrá juros e ainda ocasionará na impossibilidade deste sujeito em 

participar de atividades no município, por exemplo, concurso público.  

 

O sujeito grafiteiro baiano e suas aflições 

A fim de compreender o sujeito grafiteiro e/ou pichador enquanto parte integrada 

na construção da consciência política e social fez-se necessário a construção de uma 

entrevista com um grafiteiro. Trata-se de um feirense, porém atualmente radicado na 

cidade de Amélia Rodrigues, conhecido como Pipino. Ele que recebe esse apelido ainda 

em sua adolescência e já pintava e gostava de desenhar, mas que aos poucos conhece o 

universo do graffiti e vai se desenvolvendo. Vale ressaltar que, durante a entrevista, o 

grafiteiro Pipino relata algumas de suas experiências práticas que dialogam sua vida de 

estudante do curso de Licenciatura em Geografia, da Universidade Estadual de Feira de 

Santana, bem como, suas constantes intervenções no espaço urbano e também em 

comunidades mais afastadas do centro com o graffiti.  

E como estudante de Geografia eu vejo que é uma relação de estar 

próximo, a universidade me dá a oportunidade de pesquisar algumas 
coisas, mas o graffiti ele me leva a muito além disso de poder estudar e 

ter essa relação com a comunidade e alguns dos projetos que estudei na 

universidade eu posso fazer nas comunidades, estudar arte e Geografia. 
Ajudar as comunidades no que elas precisam, como coleta seletiva, 

organizar alguma associação, organizar oficinas de arte, reciclagem. A 

Geografia me dá essa opção de estudar o espaço. (PIPINO, entrevista 
realizada em 25 de Julho de 2019)  

 

Pipino ratifica que ao graffiti não se delimita a um conceito ou uma única 

abordagem que tente enquadrar ou especificar o que de fato o graffiti é, ele ressalta que 

existe sim uma relação efêmera entre o graffiti e a rua, justamente por se distanciar da 

pintura e ela de certo modo ganhar vida no espaço urbano, o grafiteiro não mais tem 

domínios sobre esse mural. Assim, ao pintar, mesmo pensando em alguma temática atual 

que envolve a sociedade a algum pensamento crítico, o graffiti não é proposto como 

apropriação, ele habita a rua, logo é de todos que por ali transita. 

A maior da reflexão é quando a gente sai de nossas casas e vamos para 
outras comunidades, outras cidades e pintamos em mutirões, painéis. E 

antes de chegar a pintar a gente começa a ter esse diálogo com a 

sociedade e, às vezes, eles estão muito carentes de posicionamentos 
políticos, de cultura, de arte, das coisas básicas que falta para essa 

comunidade crescer e ter um entendimento crítico. Então, meio que o 

graffiti ele chega para dar esse suporte, prestar uma atenção muito 
maior, que outros órgãos não chegam nessa comunidade, até essas 
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crianças que estão necessitadas de uma atenção, de ter cultura, arte, 

então, me impacta muito eu ir pros lugares pintar e perceber que eles 

estão precisando muito disso, uma assistência, mesmo que seja uma 

coisa de arte, cultura, uma oficina de música, capoeira, graffiti. 
(PIPINO, entrevista realizada em 25 de Julho de 2019)  

 

Essa relação entre o grafiteiro e suas experiências de pintar na rua causam muitas 

curiosidades na sociedade. E em seus relatos, Pipino aborda que o processo criativo do 

grafiteiro perpassa desde conhecer o local que ele se encontra, assim como, buscar 

informações sobre a precariedade – ou não – que o espaço por ventura tenha, ou até 

mesmo, interagir mais com esse espaço para além de chegar e apenas pintar. Para ele, em 

seus trabalhos, existe essa preocupação e necessidade, pois vê como uma obrigação do 

grafiteiro compreender o que antecedeu à sua chegada no local, conhecer de fato o que 

ele está propondo na pintura, para além das prováveis técnicas que serão aplicadas durante 

a pintura. O grafiteiro Pipino transita entre diversos cenários do interior baiano, entre 

cidades como Serrinha, Araci, Amélia Rodrigues, Feira de Santana e também na capital 

baiana, Salvador. Essa variedade de locais propõe em seu trabalho todos os diálogos que 

ele diretamente estabelece com as comunidades ao se preocupar em conhecer os 

costumes, hábitos e desejos desses tantos sujeitos e lugares rico de memória coletiva. 

Desta forma, Pipino relata que o graffiti se faz determinante em sua vida. 

A cada ida a Salvador e voltava pra Feira ou pra Amélia tinha essa 

relação muito forte, porque eu saía aqui do interior e ia pra capital pra 
poder pintar e voltava meio que pensando como essa relação do painel 

do graffiti que eu fiz impactou as pessoas na capital. (PIPINO, 

entrevista realizada em 25 de Julho de 2019)  

 

O grafiteiro Pipino enfatiza em seu depoimento que seu trabalho está sempre 

voltado a pintar em comunidades. Como mencionado anteriormente, ele transita 

fortemente entre o interior e a capital baiana, principalmente as cidades de Feira de 

Santana, onde estuda, Amélia Rodrigues, onde reside, e Salvador, onde faz parte da crew 

Nova Desordem. O trabalho social que a crew Nova Desordem propõe é caracterizado 

pelo grafiteiro Pipino como muito grande, ele descreve que a crew existe desde 1998, 

porém, ele passa a fazer parte a partir de 2015. Entre os trabalhos sociais realizados pela 

crew Nova Desordem estão o Papai Noel Desordeiro que oferta para algumas 

comunidades roupas, calçados, brinquedos, o Musas (Museu Urbano Street Arte 

Salvador). As relações de Pipino com as pinturas em comunidades são bem marcantes em 

seu trabalho. 
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A relação dos projetos sociais é bem ligada ao projeto artístico porque 

onde esses grafiteiros pintam é recorrente onde acontece os projetos 

sociais e tem identificação e reconhecimento ali, então ele faz esse 

projeto social. Dentro da Nova Desordem tem alguns projetos que são 
o Papai Noel Desordeiro, o Musas (Museu Urbano Street Arte 

Salvador) que é proporcionar a comunidade algumas oficinas e 

empreendedorismo negro e algumas atividades que são decorrentes 
durante a semana que são oficinas e workshops. Tem outro projeto 

também que faz parte do Musas que tem como o público alvo os 

pescadores que moram no Solar do Unhão, então o objetivo é ajudar na 
limpeza do espaço, ou na revitalização de alguma creche, pintando. O 

grafiteiro ele tem essa relação com os projetos sociais, levando a arte e 

o posicionamento crítico e político também. (PIPINO, entrevista 

realizada em 25 de Julho de 2019)  
 

Portanto, os trabalhos realizados pelo grafiteiro Pipino cercam suas experiências, 

assim como as dos sujeitos que em sua caminhada com o graffiti possibilita uma relação 

intrínseca de aproximação e diálogo. Sobre suas pinturas em comunidades ele enfatiza: 

Já pintei em vários espaços realmente e levei mais tempo para pintar 
num assentamento porque nunca tinha pintado num assentamento do 

MST e para pintar lá não era dificuldade para mim, mas pensei muito 

em como levar esse graffiti que é mais urbano para o meio rural, minha 

preocupação era como o graffiti ia ser relacionado e quais desenhos eu 
faria. Pesquisei muito sobre o que eu iria fazer para representar eles na 

pintura, eles cultivam muito a mandioca, milhos, caju e outras coisas. 

Aí trouxe todos esses elementos para o muro e eles também interagiram. 
Uma experiência muito rica de interação com a comunidade e falar 

sobre o graffiti, muitos não tinham contato com a arte. (PIPINO, 

entrevista realizada em 25 de Julho de 2019)  
 

 

 

Imagem 13. Graffiti realizado por Pipino no assentamento Josiney Hipólito, na cidade de Ituberá, 
Bahia (Imagem retirada do perfil na rede social Instagram do grafiteiro Pipino: @pipino_one, em 

31 de agosto de 2019). 
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Imagem 14. Processo do graffiti sendo construído pelos integrantes Pipino e Sagaz, da crew 
Nova Desordem, em Igrapiúna, na comunidade do Limoeiro, em Janeiro de 2019 (Imagem do 

acervo pessoal e cedida pelo grafiteiro Pipino). 

 

O sujeito grafiteiro se torna alvo da sociedade, justamente por mediar entre a 

comunidade e o graffiti variadas expressões, entre formas, cores, diálogos, projetos 

sociais, questionamentos políticos, pensamento crítico, de certo, ao grafiteiro é esperado 

posicionamentos para além das técnicas de pintura, tendo em vista que ele se faz sujeito 

atuante no graffiti e determinante ao caráter de mediar e transpor em diversos ambientes 

com narrativas históricas, memórias coletivas. Assim, o grafiteiro Pipino retrata que a 

arte e a Geografia são ativas e cercam seus anseios enquanto sujeito atuante no universo 

do graffiti. Ao grafiteiro se faz pertinente consciência e determinação, para tanto Pipino 

enfatiza 

Eu vou pra universidade e acabo encontrando outros artistas que 

também estudam lá e tem a mesma correria que eu tenho, temos ideias 
e argumentos sobre a vida artística e acadêmica, tudo tem relação. 

Estudo Geografia e estou perto de me formar, em seguida quero poder 

me aprofundar em estudar arte e não só levar o graffiti pra sala de aula, 

mas ensinar a conviver com a sociedade, a interação do lugar e do 
sujeito, mas tenho uma perspectiva minha no graffiti e o que eu estou 

fazendo na sociedade, se está ajudando ou não. Pra mim é um sonho. 

Falar para os jovens seguir na arte e na educação, ser um cidadão 
atuante, passar o conhecimento que recebi. Todas as vitórias que eu 

tenho e terei quero compartilhar com as pessoas que me cercam. 

(PIPINO, entrevista realizada em 25 de Julho de 2019)  
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Portanto, o sujeito grafiteiro atuante enquanto ativista cultural e social está sempre 

envolvido em projetos sociais em boa parte da produção de seus trabalhos. Obviamente 

que ele também executa trabalhos comerciais por encomendas e recebe por eles, ou 

executa painéis vinculados a instituições que efetuam pagamento pelo trabalho realizado, 

afinal, o artista também é cidadão e possui atribuições financeiras da vida cotidiana. 

Entretanto, o caráter crítico na construção de uma pintura, seja ela através de um mural, 

um mutirão, uma intervenção numa escola ou até mesmo numa comunidade afastada do 

centro urbano, atribui valores afetivos, assim como, desperta nos transeuntes as mais 

variadas reações, boas ou ruins, afinal o graffiti e/ou a pichação não são propostos em 

busca de aprovação, legitimidade. O sujeito grafiteiro e/ou pichador é enfático em 

desperta a consciência coletiva.  

 



 

Conclusão 

 

A pesquisa buscou compreender a partir das experiências do sujeito grafiteiro e/ou 

pichador suas aflições, anseios e como eles se percebem na sociedade a qual estão 

inseridos. Para tanto, pensar em arte, arte urbana, arte de rua é ter em mente que há 

sujeitos que se identificam, constroem essas expressões e vivenciam sem medidas de 

mídia e/ou permissão sociais, justamente por esses sujeitos terem em sua essência a noção 

de que há identidade em suas práticas, sejam elas bem acolhidas ou não pelos olhares 

alheios. Muito embora, o grafiteiro seja bem acolhido pela sociedade a qual o observa ao 

longe e admira suas práticas sociais que, por vezes, esta mesma sociedade aponta o 

pichador enquanto marginal e subversivo. Essas inquietações recorrentes sobre grafiteiros 

e pichadores são caracterizadas por comentários aos quais estabelecem que o padrão 

estético de um se faz mais belo e pomposo, enquanto que o outro é feio e suja a cidade, 

percebe-se, portanto que esses sermões contêm vasta ausência de criticidade ao que as 

expressões urbanas graffiti e pichação emergem nos mais variados suportes na cidade. 

Ou seja, graffiti e pichação não se destoam, apesar da estética de cores que o graffiti 

aponta, e aos grifos demarcados numa única cor spray praticadas no pixo, essa análise 

não se faz pertinente ao contexto que essas linguagens objetivam, o mais importante neste 

universo de graffiti e pichação, não é o fator estética.  

Em toda pesquisa as falas dos grafiteiros e pichadores nos documentários e na 

entrevista realizada é notório a constante preocupação em identificar que o objetivo maior 

do graffiti não é o eu, mas sim o coletivo. A identidade do grafiteiro se faz enaltecida, 

justamente por sua percepção do que ocorre ao seu redor, sua empatia em se debruçar nas 

expectativas de uma determinada comunidade, buscando compreender o que eles 

necessitam, ativar curiosidade nessas pessoas em estudar, ou praticar alguma ação 

cultural. O grafiteiro e o pichador sentem o sangue pulsar mais forte, se preocupam 

igualmente em como sua comunidade está, anseia por compartilhar com ela frutos de uma 

plantação de sonhos, futuro, criticidade, conscientização. Ao artista que não se faz 

empático aos seus companheiros nota-se ego e soberba. Ao grafiteiro e pichador que 

vivenciam a rua, experimentam o diálogo com a comunidade e preocupa-se em retribuir, 

este desenvolve projetos sociais e é abraçado pelos seus companheiros. Arte não se 

constrói sozinha. 
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Anexo 

 

 

Entrevista Com O Grafiteiro Pipino 
 

A presente entrevista com o grafiteiro Pipino é proposta como uma das fontes da pesquisa 

de Trabalho de Conclusão de Curso da estudante de Licenciatura em História, pela 

Universidade Estadual em Feira de Santana, Jéssica Matos Barreto, tendo como o objetivo 

de problematizar e compreender o sujeito grafiteiro/pichador enquanto parte integrada na 

construção da consciência política e social através de sua experiência atuante na cena do 

graffiti.  

Jéssica Matos Barreto (pesquisadora): “25 de Julho de 2019, entrevista referente ao 

TCC da pesquisadora Jéssica Matos Barreto. Entrevista com Carlos Henrique, vulgo 

Pipino, grafiteiro de Feira. Boa tarde, Pipino”. 

Pipino (grafiteiro): “Boa tarde”. 

JMB: “Gostaria primeiramente que você se apresentasse pra identificar como o seu 

codinome Pipino surge e qual a relação que você tem com desenhos, com a pintura. Qual 

a sua trajetória inicial com o graffiti?” 

Pipino: “Meu nome é Carlos Henrique, mais conhecido no graffiti e na vida social como 

Pipino. Conheci o graffiti no ano de 2005 para 2006, através de umas balas de icekiss que 

tinham algumas figurinhas de graffiti. E até aí não conhecia o graffiti. Já desenhava, mas 

fui entender algumas coisas de graffiti a partir de 2006. Não tinha muito acesso a revista 

e a internet, então foram na base dessas figurinhas que comecei a desenhar algumas 

coisas. No ano de 2008 para 2009 tinha o info centro, onde você podia ter acesso a internet 

e onde você podia ficar meia hora, quarenta minutos ali acessando algumas coisas e eu 

pesquisava muito o graffiti através do Orkut, tinham algumas páginas e comunidades que 

falavam sobre o graffiti e foi dali que eu comecei a ter alguma noção e entender como o 

graffiti se comunicava com as pessoas e também algumas técnicas eram expostas. Então 

meio que comecei a estudar e pesquisar através do Orkut alguns anos depois. E tinha 

também uma banca de revista quando eu saia do colégio, sempre passava nessa banca de 

revistas para ver algumas coisas, mas não comprei as edições que hoje não são mais 

publicadas. Então acabei pegando essas revistas como referência com grafiteiros de 

Salvador e da Bahia que tinham seus trabalhos exibidos ali na revista e acabou sendo 

referências para mim também. E no ano de 2012 ... não, voltando, em 2011, conheci 
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alguns grafiteiros de Feira de Santana, como Kbça, Max, Charles, Zureta, Davi, então foi 

uma galera que comecei a pintar com eles, alguns já tinham alguns anos pintando e outros 

que começaram na mesma época que eu. Então foi uma época que a gente estava 

começando a conhecer o graffiti de fora. ”  

(Devido a ruídos o local da entrevista foi modificado, assim há uma breve pausa para 

recomeço posterior) 

Pipino: “Aí a partir disso, em 2011 eu conheci grafiteiros de Feira de Santana e acabamos 

tendo amizade, então a gente começou a pintar vários painéis de graffiti em Feira, 

participando de alguns eventos e no ano de 2012 teve um dos primeiros eventos de graffiti 

em Feira de Santana que era o GAF, Graffiti Art Feira, que antes recebia um outro nome, 

mas ficou conhecido como GAF. Nesse evento eu participei só que eu não utilizei nenhum 

spray, porque na época não tinha condições de ter o material, que de fato é o spray para 

fazer o graffiti, mas acabei utilizando outros materiais que eram o pincel, o rolinho e 

pigmentos e tinta acrílica. No dia do evento, eu já conhecia vários grafiteiros através 

daquelas revistas de graffiti, não conhecia pessoalmente, mas através da revista pude 

conhecer a cena do graffiti e conhecia outros grafiteiros do Brasil e, pude ver que alguns 

estavam nesse evento de Feira de Santana. Então percebi como era feito e organizado um 

painel de graffiti e como os grafiteiros tinham relação com o muro, com as cores, os traços 

e já conseguia identificar como cada grafiteiro já desenhava e as cores que costumavam 

usar nos trabalhos. Então depois de 2013, fui para alguns eventos também em Feira de 

Santana, em Serrinha, em Coité. Aí no ano de 2014, fui para um primeiro evento fora da 

Bahia, teve uma seleção no Piauí, em Teresina, acabei indo para esse evento e foi lá onde 

fiz um painel grande, a gente pintou num viaduto. E voltando eu comecei a pintar mais 

em Feira, em Amélia, pintando em outras cidades aqui próximas a Feira de Santana. E 

comecei a ter uma relação também com Salvador, que antes eu não conhecia os grafiteiros 

pessoalmente, eu não conhecia a cena. Durante o ano de 2014 passei a conhecer outras 

pessoas também que atuavam na cena de Salvador, como Bigod, Júlio, Questão, Sagaz, 

que hoje fazem parte da Nova Desordem.  Entrei junto com Sagaz para essa crew, no ano 

de 2015 que entramos na crew Nova Desordem. ”  

JMB: “Como você consegue perceber a forma como o grafiteiro, o sujeito grafiteiro, você 

enquanto sujeito atuante dentro do graffiti se percebe dentro da cidade, seja em Salvador 

ou essas outras cidades que você já esteve pintando? Como você utiliza dos elementos do 
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cotidiano ou dos elementos da política atual, ou melhor, o que de fato te leva a compor o 

seu trabalho dentro das cidades? ” 

Pipino: “A minha relação com Salvador começou ... eu contei que foi em 2015, mas em 

2014 e alguns anos antes em 2012 quando eu fiz uma viagem de campo no ensino médio 

e consegui ver algumas coisas de graffiti, mas a partir de 2014/2015 que isso intensificou 

porque comecei a ir mais para Salvador, a conhecer pessoas que pintam, como Sagaz, 

Questão, Ixlutx, Bigod, então eles me ajudaram a conhecer outros bairros de Salvador, a 

conhecer comunidades pra poder ir pintar, participar de alguns mutirões, então isso 

acabou se intensificando durante os anos. A cada ida a Salvador e voltava pra Feira ou 

pra Amélia tinha essa relação muito forte, porque eu saía aqui do interior e ia pra capital 

pra poder pintar e voltava meio que pensando como essa relação do painel do graffiti que 

eu fiz impactou as pessoas na capital. Então essa relação de cada cidade ou da capital 

Salvador, cada cidade do interior que eu vou pintar, pra participar de algum evento eu me 

deixo meio que me levar, uso alguns desenhos prontos de algumas ideias que já tenho 

organizadas num caderno e também eu deixo para conhecer o local onde vou pintar alguns 

dias antes ou até mesmo no dia conversando com algum indivíduo que passa sempre 

durante a pintura, alguma criança que está sempre perto pra perguntar o que vou desenhar, 

qual é o tema também do painel, meio que junto todos esses elementos e começo a 

elaborar um projeto que é a pintura, que é o painel de graffiti. Então isso pra mim é 

importante eu conhecer a cidade, alguns aspectos que a cidade trás, alguns elementos para 

poder compor o trabalho. Essa relação está comigo muito mais forte, porque sempre 

pesquiso alguns elementos, alguns traços, que pra mim são importantes que agregam meu 

trabalho, a questão das cores, de frutas, legumes é um ponto forte que tenho trabalhado 

atualmente, tenho pesquisado muito isso. ” 

(Pausa para nova mudança de local devido vento e respingos de chuva) 

JMB: “A sua experiência com o graffiti te leva a vários locais para pintar. Quando você 

diz que utiliza da cena, das pessoas que passam, das crianças que interagem, como toda 

essa relação interfere ou caracteriza alguns elementos presentes em seus trabalhos? Não 

só o processo criativo do artista, mas também, do sujeito que se incomoda com algo, que 

se percebe na sociedade, você que é estudante de graduação também da UEFS, de 

Geografia.” 

Pipino: “A maior da reflexão é quando a gente sai de nossas casas e vamos para outras 

comunidades, outras cidades e pintamos em mutirões, painéis. E antes de chegar a pintar 
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a gente começa a ter esse diálogo com a sociedade e, as vezes, eles estão muito carentes 

de posicionamentos políticos, de cultura, de arte, das coisas básicas que falta para essa 

comunidade crescer e ter um entendimento crítico. Então, meio que o graffiti ele chega 

para dar esse suporte, prestar uma atenção muito maior, que outros órgãos não chegam 

nessa comunidade, até essas crianças que estão necessitadas de uma atenção, de ter 

cultura, arte, então, me impacta muito eu ir pros lugares pintar e perceber que eles estão 

precisando muito disso, uma assistência, mesmo que seja uma coisa de arte, cultura, uma 

oficina de música, capoeira, graffiti. O graffiti acaba através da relação que o grafiteiro 

tem com sua comunidade e os outros grafiteiros que convidam para esses mutirões, nos 

dias do evento, acaba impactando muito mais. A minha relação com as comunidades é o 

ano todo, tira meu tempo pra realizar essas ações. E como estudante de Geografia eu vejo 

que é uma relação de estar próximo, a universidade me dá a oportunidade de pesquisar 

algumas coisas, mas o graffiti ele me leva a muito além disso de poder estudar e ter essa 

relação com a comunidade e alguns dos projetos que estudei na universidade eu posso 

fazer nas comunidades, estudar arte e Geografia. Ajudar as comunidades no que elas 

precisam, como coleta seletiva, organizar alguma associação, organizar oficinas de arte, 

reciclagem. A Geografia me dá essa opção de estudar o espaço. Compreendo muito o 

lugar do espaço como uma relação minha. Quando eu vou pra Salvador e pinto em alguns 

bairros que já pintei acabo tendo uma relação próxima, porque volto e as pessoas já me 

conhecem. O espaço tem uma relação forte pra mim, através da Geografia e questões 

políticas que o graffiti está sempre debatendo. O graffiti e a pichação caminham juntas, 

não há diferença entre elas, ambas levam protesto pras ruas, movimento, ideia críticas 

para as comunidades e para os centros urbanos também.” 

JMB: “A sua fala em relação a Geografia e o graffiti é bem interessante e me faz pensar 

na crew que você faz parte e me traz a curiosidade de como essa crew se comporta, se 

desenvolve dentro da cena de Salvador. Como essa crew que você faz parte se comporta 

em relação a sociedade, como ela desenvolve os trabalhos, não só artísticos, mas também, 

como os sujeitos grafiteiros dessa crew se inserem nessa sociedade de Salvador, e você 

que transita por lá e no interior também?” 

Pipino: “A crew é de 1998 e desde então ela faz um trabalho social muito grande. Antes 

de entrar já conhecia a crew através de revistas e redes sociais. Quando eu entrei em 2015 

já conhecia o projeto social que eles organizam todo final de ano que é o Papai Noel 

Desordeiro, que é recolher brinquedos, roupas e calçados para doar para comunidades, 
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algumas que já eram frequentes, porque sempre via a integração de onde os membros da 

crew mora para fazer as intervenções do projeto. A relação dos projetos sociais é bem 

ligada ao projeto artístico porque onde esses grafiteiros pintam é recorrente onde acontece 

os projetos sociais e tem identificação e reconhecimento ali, então ele faz esse projeto 

social. Dentro da Nova Desordem tem alguns projetos que são o Papai Noel Desordeiro, 

o Musas (Museu Urbano Street Arte Salvador) que é proporcionar a comunidade algumas 

oficinas e empreendedorismo negro e algumas atividades que são decorrentes durante a 

semana que são oficinas e workshops. Tem outro projeto também que faz parte do Musas 

que tem como o público alvo os pescadores que moram no Solar do Unhão, então o 

objetivo é ajudar na limpeza do espaço, ou na revitalização de alguma creche, pintando. 

O grafiteiro ele tem essa relação com os projetos sociais, levando a arte e o 

posicionamento crítico e político também.” 

JMB: “Outra coisa interessante, as abordagens na rua, existem abordagens negativas? 

Como você interpreta elas e como eles te afetam e, se afetam, seja no seu dia a dia, ou no 

seu processo de criação. Você já foi abordado pela polícia, ou de uma forma não tão 

amistosa por algum morador por estar pintando em algum local na rua? Como você 

interpreta esse lado que por estar tão exposto?” 

Pipino: “Algumas ações quando você está na rua fica sujeito a qualquer atividade que 

possa ser abordado na hora. Sobre a abordagem da polícia, já fui abordado duas vezes, 

mas tive um diálogo, então foi resolvido na hora. Uma vez, estava com alguns integrantes 

da crew, estávamos na cidade de Amargosa, saindo da Casa de Cultura e indo pro muro, 

numa distância de 500m, estávamos carregando mochila, éramos todos negros e a própria 

comunidade, algumas pessoas que estavam no centro da cidade ligaram para a polícia e 

fomos abordados querendo saber pra onde iriamos. Não fomos revistados porque o 

organizador do evento estava presente e conversou também com os policiais. O outro 

momento foi durante uma execução de pintura e o policial perguntou se o dono do muro 

permitiu a pintura do graffiti, mas o dono estava presente e tudo foi resolvido. A pichação 

por ser mais a noite a polícia aborda de forma diferente. Do graffiti para a pichação a 

abordagem é bem diferente. Então as abordagens no graffiti são bem interessantes, porque 

até os próprios moradores as vezes tem uma resistência, por exemplo, quando alguém não 

aceita de início e a pintura é feita no muro do vizinho, acaba que essa pessoa aborda a 

gente pedindo que o muro dela seja pintado depois. A abordagem das crianças é porque 

elas gostam de mexer com tinta, não tem o receio de pedir uma lata pra pintar no local ou 
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até mesmo pedem pra levar para casa. A relação com a comunidade é muito forte, sempre 

existe “bom dia” e se “já almoçou? ”, são muito curiosos e perguntam tudo, se nós 

estamos sendo pagos para pintar ali. Os políticos poderiam bancar essa pintura, mas nós 

grafiteiros fazemos porque gostamos e nos importamos com essa interação com as 

comunidades que vamos, seja numa comunidade rural, da capital, não importa.” 

JMB: “Sobre esses trabalhos comunitários que vocês fazem, essa pintura fica lá, existe 

essa troca entre o grafiteiro e a comunidade, por essa situação essas pinturas duram mais 

tempo após serem feitas?  Por estarem presentes em locais que a comunidade preserva, 

porque se fosse num outro local poderia haver um desgaste maior. A partir do momento 

em que vocês saem e essa pintura fica o que você acha que impacta para esses moradores 

e para essas crianças que interagem sem vergonha?” 

Pipino: “O graffiti é efêmero. Então você pode sair para fazer uma pintura hoje e amanhã 

vim outra pessoa e apagar, uma propaganda política e de uma empresa e pintar por cima. 

Então essa relação meio que enquanto você está pintando ele é seu e logo em seguida faz 

parte da comunidade. O graffiti é de quem transita por ali. Recebo mensagens ou volto lá 

para renovar ou fazer um novo painel. Existe também utilização do graffiti através de 

fotos e comentários que os moradores fazem. Uma vez eu pintei numa rua e quando voltei 

lá tempos depois tinha virado um mercadinho, tinha uma pessoa que fez uma barraca 

próximo ao muro e o graffiti fez parte daquele cenário. ” 

JMB: “Lembrei que durante minha pesquisa, uma pintura chamada Saci Urbano, que 

provavelmente você conhece. E a forma como o grafiteiro se apresentou durante o 

documentário, ele fala que não faz o Saci de forma pensada, mas durante a experiência 

dele na rua ele percebe o Saci surgindo na parede e, o que aquele ambiente sugere e o que 

o Saci interfere, dialoga nisso tudo. E você falando dessa pessoa que fez uma barraca no 

local da pintura, provavelmente é o meio de vida dela, como você caracterizou, esse 

sujeito que passa na rua, observou mais e percebeu a cidade. Levando em consideração 

tudo isso, quais os espaços mais diferentes que você já pintou? Na cidade, na capital, você 

já mencionou, mas quais outros espaços?” 

Pipino: “Já pintei em vários espaços realmente e levei mais tempo para pintar num 

assentamento porque nunca tinha pintado num assentamento do MST e para pintar lá não 

era dificuldade para mim, mas pensei muito em como levar esse graffiti que é mais urbano 

para o meio rural, minha preocupação era como o graffiti ia ser relacionado e quais 

desenhos eu faria. Pesquisei muito sobre o que eu iria fazer para representar eles na 
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pintura, eles cultivam muito a mandioca, milhos, caju e outras coisas. Aí trouxe todos 

esses elementos para o muro e eles também interagiram. Uma experiência muito rica de 

interação com a comunidade e falar sobre o graffiti, muitos não tinham contato com a 

arte. Frequentemente pinto em comunidades. Não costumo pintar em bairro elitista, mas 

quando acontece pouco existe interação. Quero muito poder pintar numa comunidade 

indígena e sempre penso em como eu levarei o graffiti para lá e como eu irei estabelecer 

essa relação e interação. Não quero fazer nada apenas estético. Pensamento crítico.  Cada 

lugar onde pinto e deixo meu trabalho se faz importante porque desde quando surge o 

convite e depois quando a pintura já foi feita e as vezes que aquele trabalho se torna 

sugestão de pesquisa, é muito gratificante.” 

JMB: “Percebo muitos graffiti sendo feito em restaurantes, em bares, lugares comerciais. 

Essa relação existe, obviamente, não que a pintura seja diferente, mas existe algum 

diferencial estético ou a abordagem por ser um trabalho comercial? Como você encara 

isso, a partir do momento em que você se propõe fazer de acordo a suas necessidades em 

repor seus materiais e ter sua vida dinâmica do dia a dia de suas contas e tal? A visão se 

faz diferente por ser um trabalho comercial?” 

Pipino: “O graffiti está tomando outras áreas, em novelas, estampas de camisa, tênis, 

enfim, você está consumindo o graffiti mesmo de forma indireta. Pra mim numa relação 

de trabalho comercial, muito pelo retorno financeiro, sobrevivo disso, tento viver só do 

graffiti, ainda mais no interior. Quando as pessoas procuram é porque elas gostam do seu 

trabalho e querem para decorar seus espaços. Eu não priorizo só o valor do trabalho 

financeiramente falando, tento estabelecer enquanto valor afetivo porque não gosto de 

pintar só pela estética. Tudo é dedicação, mas nem todos percebem isso.” 

JMB: “Para finalizar, Pipino, quais suas ansiedades, aflições, objetivos atuais com o 

graffiti? O Pipino e o Carlos Henrique são diferentes ou não? Como você analisa essa 

relação de sujeito atuante no graffiti, estudante de graduação, na crew e nas atividades 

sociais? ” 

Pipino: “Eu me vejo... para minha família eu sou o Carlos Henrique, mas onde eu chego 

eu sou Pipino e na minha cabeça somos uma pessoa só estudando e fazendo graffiti. Eu 

vou pra universidade e acabo encontrando outros artistas que também estudam lá e tem a 

mesma correria que eu tenho, temos ideias e argumentos sobre a vida artística e 

acadêmica, tudo tem relação. Estudo Geografia e estou perto de me formar, em seguida 

quero poder me aprofundar em estudar arte e não só levar o graffiti pra sala de aula, mas 
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ensinar a conviver com a sociedade, a interação do lugar e do sujeito, mas tenho uma 

perspectiva minha no graffiti e o que eu estou fazendo na sociedade, se está ajudando ou 

não. Pra mim é um sonho. Falar para os jovens seguir na arte e na educação, ser um 

cidadão atuante, passar o conhecimento que recebi. Todas as vitórias que eu tenho e terei 

quero compartilhar com as pessoas que me cercam.  

 

 


