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RESUMO 

 

TRAÇADOS, CORES E RISCOS: ETNOGRAFIA DE UMA CIDADE 

REDESENHADA PELA PICHAÇÃO/GRAFFITI 

 

AUTOR: Rodrigo Nathan Romanus Dantas 

ORIENTADORA: Dra. Zulmira Newlands Borges 

 

 
Busca-se, nesta pesquisa, a realização de uma etnografia sobre pichação/graffiti em Santa Maria, tema 

controverso e recorrente no debate público local. Trata-se de compreender como são construídas as 

visibilidades/invisibilidades da pichação/graffiti, as lutas semânticas em torno da construção da 

inteligibilidade dos acontecimentos acerca da cidade pichada/grafitada. Como objetivos específicos 

temos: traçar os contornos das regularidades, dos elementos que dão forma aos pichadores/grafiteiros 

como grupo, suas corporeidades, reciprocidades, valores e motivações; compreender a lógica dos 

sistemas classificatórios acerca da dicotomia entre os termos pichação e graffiti no debate público local; 

entender os conflitos e negociações, intra e extra grupo, nessas disputas de sentidos em torno da cidade 

pichada/grafitada, protagonizadas pelas seguintes forças sociais: pichadores/grafiteiros, Estado 

(instituições públicas), empresas/proprietários de imóveis pichados/grafitados e 

jornais/intelectuais/artistas locais; refletir sobre as tensões e a coprodução do olhar etnográfico na 

interação entre pesquisador e interlocutores da pesquisa. Em termos teóricos, esta etnografia dialoga com 

autores como Clifford Geertz (1978), Néstor García Canclini (1997), Jacques Rancière (2005), Lévi-

Strauss (2002), Eduardo Viveiros de Castro (2008), Gilberto Velho (1978) e José Magnani (2005). 

Metodologicamente, lança-se mão da observação participante, do convívio próximo e prolongado (de 

2014 a 2017) entre os pichadores/grafiteiros (24 indivíduos), o que inclui interação nas ruas, no 

ciberespaço e, até mesmo, compartilhamento de moradia com um deles durante seis meses. Conseguiu-se, 

com esse aporte teórico e com o trabalho de campo, vislumbrar as inversões, as recombinações e os 

transbordamentos semânticos das categorias binárias (legal/ilegal, limpo/sujo, certo/errado, luz/sombra, 

belo/feio, visível/invisível, centro/periferia, etc.) do ato universal de classificar. Com e contra os 

pichadores/grafiteiros estão o Estado (instituições públicas); as empresas/proprietários de imóveis 

pichados/grafitados e os comunicadores/intelectuais/artistas locais. Cada uma dessas quatro forças sociais 

tenciona com as demais, interage em uma lógica de conflito e negociação, possui contradições internas, 

vias de mão dupla nesses encontros discordantes acerca da cidade pichada/grafitada. Em e entre cada uma 

dessas forças sociais há diferentes maneiras de construir a inteligibilidade dos acontecimentos, algumas 

com base em certas dicotomias, no sentido de fomentar a criminalização da prática ilegal, enquanto outras 

constroem a visibilidade/invisibilidade da pichação/graffiti no sentido de problematizar a criminalização, 

de transbordar, desordenar e reordenar os sistemas de classificação binários, e/ou promover a prática. Do 

ponto de vista do processo de interpretação dessas teias de significados, de coprodução do olhar 

etnográfico, a pichação/graffiti acaba aparecendo como uma espécie de arco narrativo autobiográfico, 

uma alegoria demarcadora de inflexões na percepção dos sentidos de viver a cidade e na trajetória de vida 

do próprio pesquisador.  
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ABSTRACT 

 

TRACES, COLORS AND SCRATCHES: ETHNOGRAPHY OF A CITY 

REDESIGNED BY PICHAÇÃO/GRAFFITI 

 

AUTHOR: Rodrigo Nathan Romanus Dantas 

ADVISOR: Dra. Zulmira Newlands Borges 

 

 
It is sought, in this research, the realization of an ethnography on pichação/graffiti in Santa Maria, a 

controversial and recurring theme in the local public debate. It is about understanding how 

visibilities/invisibilities of pichação/graffiti are constructed, the semantic struggles around the 

construction of the intelligibillity of the events about the pichação/graffiti in the city. As specific 

objectives we have: to trace the contours of regularities, the elements that give shape to the 

pichadores/graffiti artists as a group, their corporeities, reciprocities, values and motivations; to 

understand the logic of classification systems about the dichotomy between the terms “pichação” and 

“graffiti” in the local public debate; to understand conflicts and negotiations, intra and extra group, in 

these disputes of meanings around the pichação/graffiti in the city, carried out by the following social 

forces: pichadores/graffiti artists, State (public institutions), businesses/homeowners and newspapers/ 

intellectuals/ local artists; to reflect on the tensions and co-production of ethnographic gaze in the 

interaction between researcher and research interlocutors. In theoretical terms, this ethnography dialogues 

with authors as Clifford Geertz (1978), Néstor García Canclini (1997), Jacques Rancière (2005), Lévi-

Strauss (2002), Eduardo Viveiros de Castro (2008), Gilberto Velho (1978) e José Magnani (2005). 

Methodologically, we use participant observation, close and prolonged interaction (2014 to 2017) 

between the pichadores/graffiti artists (24 individuals), which includes street interaction, cyberspace, and 

even housing sharing with one of them for six months. It was achieved, with this theoretical contribution 

and with the field work, glimpses of inversions, recombination, and semantic overflows of binary 

categories (legal/illegal, clean/dirty, right/wrong, light/shadow, beautiful/ugly, visible/invisible, 

downtown/periphery, etc.) of the universal act of classifying. With and against the pichadores/graffiti 

artists are the State (public institutions); the businesses/homeowners and the 

communicators/intellectuals/local artists. Each of these four social forces intends with the other, interacts 

in a logic of conflict and negotiation, has internal contradictions, two-way roads in these discordant 

encounters about the pichação/graffiti in the city. In and between each of these social forces there are 

different ways of constructing the intelligibillity of events, some based on certain dichotomies, in order to 

promote the criminalization of ilegal practice, while others build pichação/graffiti visibility/invisibility in 

the sense of problematizing the criminalization, to overflow, clutter and reorder binary classification 

systems, and/or promote the practice. From the point of view of the process of interpretation of these 

webs of meanings, of coproduction of the ethnographic, the pichação/graffiti ends up appearing as a sort 

of autobiographical narrative arc, an allegory demarcating inflections in the perception of the senses of 

living the city and in the life trajectory of the researcher himself.  

   

 
Keywords: Pichação/graffiti. City. Semantic struggles. Visibilities/invisibilities. Ethnography. 
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PRIMEIROS RISCOS: (DES)ENCONTROS COM A PICHAÇÃO/GRAFFITI  

 

 Esta etnografia versa sobre traçados, pichação/graffiti1, os desenhos e 

redesenhos pelos muros e paredes da cidade, mas não apenas: trata-se, sobretudo, do 

entrecruzamento de linhas de imaginários, de jogos e efeitos de luz e sombra, entre o 

visível e o invisível, do tecer de teias de significados sobre a vida urbana. Enredado nos 

desenhos e redesenhos das teias está o antropólogo que se propõe a interpretá-las. O 

ponto onde coincidem o objeto de estudo e a maneira pela qual o pesquisador fala sobre 

ele adquire, por conseguinte, um lugar de atenção privilegiado neste texto. O design do 

objeto inicia-se aqui, de acordo com a escolha de uma maneira específica de narrar, a 

partir do traçado da recriação de memórias autobiográficas minhas, e seus contornos 

vão tomando forma no entrelaçamento delas com as escolhas teóricas e a descrição do 

desenrolar da pesquisa de campo – a observação participante.  

 Minha lembrança mais antiga sobre pichação remete a 1991, quando eu tinha 

apenas cinco anos de idade: morava em Cruz Alta, interior do Rio Grande do Sul, e 

estava aprendendo a ler. Algo que chamava a minha atenção eram os muros pichados, 

principalmente, as insígnias “Birls Pirls” e “Darks”, nomes de duas “gangues” da cidade 

que estavam inscritos em vários lugares. Palavras de baixo calão também eram 

frequentes nessas pichações rudimentares, parcamente dispersas pela cidade. A grafia e 

o significado de expressões rudes e obscenas, tão essenciais para a sociabilidade local, 

foram, em grande parte, apresentadas a mim através dessas inscrições urbanas.  

 O meu primeiro contato com o rock (estilo musical que aprecio até hoje), nessa 

mesma época, na tenra idade, também foi permeado pelas pichações. Havia a inscrição 

“Titãs” em um muro, sobre a qual repetidas vezes eu perguntava para minha mãe o 

significado: “É uma banda de rock”, ela respondia. Naquele ano, as músicas “Smells 

Like Teen Spirit” e “Enter Sandman”, do Nirvana e do Metallica, respectivamente, 

tocavam seguidamente nas rádios FM. Toda vez que eu as ouvia ficava realmente muito 

eufórico, começava a pular no banco de traz do carro e pedia para minha mãe lacrar o 

volume. Certo dia, perguntei a ela sobre o que eram aquelas músicas, e ela respondeu de 

                                                           
1 No Brasil, há muitas definições, grafias e distinções entre os termos graffiti e pichação. Entre a 

definição estatal (aquela que distingue o legal do ilegal) e a maneira como os praticantes se identificam há 

um imenso leque de possibilidades semânticas, muitas delas abordadas ao longo desta etnografia. Assim, 

optei por utilizar os termos pichação/graffiti e pichadores/grafiteiros (e vice versa), ou seja, os termos 

unidos e, ao mesmo tempo, separados por uma barra, uma forma de representar a questão de a fronteira 

entre eles ser bastante porosa. Uma opção de conceituação que não impede, portanto, os termos de 

também aparecerem separados ou isolados ao longo de algumas passagens deste texto. 

. 
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maneira simplista: “é rock”. Então, em minha ingenuidade pueril, fiz a seguinte 

associação: músicas = rock = Titãs = pichação. Ou seja, para mim, todo rock era Titãs e 

tinha ligação direta com aquele muro pichado. 

 Quando estava na sétima e oitava série do ensino fundamental, eu desenhava nas 

classes e nas paredes do “fundão” da sala de aula, reproduzia com o traçado do lápis 6B 

sobre tais superfícies as cenas dos porn movies que assistia, às escondidas, em fitas 

VHS roubadas do irmão mais velho de um colega da escola. Logo mais, ao ingressar no 

ensino médio e dar início à vida sexual, deixei de lado a prática de rabiscar cenas 

libidinosas nas classes e comecei a pichar com tinta spray os muros da cidade com os 

nomes de bandas de rock, dentre elas, o da minha recém-formada banda de garagem: 

“Dark” (assinado com um “A” de anarquia, embora nunca tivesse lido nenhum autor 

anarquista). A principal motivação para pichar, além de prestar tributo aos ídolos, era a 

busca por adrenalina, a sensação de ser o dono das ruas durante as incursões pelas 

madrugadas gélidas de inverno e o descobrimento de uma “outra cidade” ao percorrer a 

pé as linhas do trem, a malha férrea. Naquele ano, meados de 2001, saiu uma matéria no 

jornal local falando sobre a onda de “pichações sem sentido” que estava ocorrendo na 

cidade, algo que me deixou bastante irritado: “como assim, pichações sem sentido?!”.  

A partir daí, em princípios de minha adolescência, comecei a me questionar sobre que 

tipo de cidade era aquela em que eu morava, onde os jornalistas do jornal local davam a 

entender que nunca tinham ouvido falar em bandas famosas, como Metallica e 

Motörhead, e pareciam não fazer nenhuma questão de pesquisar sobre o assunto antes 

de publicarem suas matérias. 

 Uma vez o dono de uma das casas pelas quais eu e meus companheiros 

cruzávamos em nossas incursões noturnas nos abordou. Não estávamos pichando 

naquela noite, mas ele já havia marcado nossos passos. Era um homem grande, calvo e 

rechonchudo, usava suspensórios, estava com as mãos para trás e aparentava estar 

consideravelmente alcoolizado. Em tom intimidador, aproximou-se e perguntou o que 

estávamos fazendo na rua. Respondemos que não estávamos fazendo nada. Então, 

subitamente, ele sacou das costas um revólver calibre 38 e o colocou no pescoço de um 

dos meus amigos, e esbravejou: “gurizada2 que não faz nada tem que tomar bala!”, 

dando um tiro para o alto. Corremos. Certamente, essa foi a vez que mais corri em toda 

minha vida. Ele disparou três vezes em nossa direção. Lembro claramente do barulho 

                                                           
2 Expressão regional equivalente a “bando de garotos”, “meninada” ou “molecada”. 
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dos disparos e das balas ricocheteando o chão, próximo aos meus pés. O homem que 

atirou era um advogado bem conhecido e respeitado na cidade. Por sorte, ninguém saiu 

ferido. Não contamos o ocorrido para ninguém. Depois desse episódio, eu e meus 

companheiros paramos de pichar e dissolvemos a “Dark”. A interrupção dessa pulsão 

transgressora veio seguida, um mês após, de outra interrupção: a da vida do homem que 

havia nos alvejado, vítima de um acidente de trânsito, esmagado por um trem ao 

atravessar de carro um cruzamento da malha férrea. Com um quê de superstição e certa 

morbidez, alguns companheiros meus diziam: “nossos trilhos e o trem se encarregaram 

da vingança...”. 

 Essas memórias que remetem à minha infância e adolescência foram evocadas 

aqui para pintar um quadro de imagens e cenas mentais que sugerem o quão familiar é a 

pichação para mim. Ela esteve presente no meu processo de alfabetização; nos meus 

primeiros contatos com a música – em especial, o rock; nos meus desejos e anseios de 

adolescente em dar início à vida sexual; na minha percepção sobre a cidade onde 

morava; na situação mais violenta e perigosa que já vivenciei. Faz-se pertinente aqui, 

portanto, uma problematização sobre o anthropological blues, o caro exercício 

antropológico, assinalado por Roberto Da Matta (1978), que consiste num duplo 

movimento rítmico de exoticização do familiar e familiarização do exótico: como pode 

se dar o desligamento emocional para que eu, enquanto etnógrafo, consiga transformar a 

familiaridade da pichação em algo exótico? 

 Depois do episódio dos tiros, fiquei seis anos alheio à pichação. O reencontro 

com ela se deu em Santa Maria, sob outra perspectiva: o viés acadêmico. Meu interesse 

em pesquisar sobre pichadores/grafiteiros de Santa Maria começou em 2007, quando eu 

estava no quinto semestre da graduação em história, na Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). Assisti algumas discussões promovidas pelo Laboratório de 

Metodologia do Ensino (LAMEN), que encaravam a rua como um espaço de educação, 

um palco de trocas de saberes e experiências não escolares, algo que despertou em mim 

outro olhar sobre a pichação. Além do olhar acadêmico, os seis anos de afastamento 

também contribuíram para certo estranhamento, pois não se tratava mais da mesma 

cidade nem da mesma “tribo”, e eu não era mais o mesmo.  

 Em Cruz Alta havia poucas inscrições pelos muros, não se fazia uso do termo 

“graffiti”, apenas “pichação”, e os pichadores eram apenas jovens fãs de rock que 

pegavam em latas de spray para escrever nomes de bandas e frases obscenas pela 



24 

 

cidade. Já em Santa Maria, os termos “graffiti” e “pichação” eram usados de maneira 

paralela, havia a noção de conexão com um movimento global de graffiti através do 

consumo de revistas brasileiras e estrangeiras de street art (arte de rua). Outro 

diferencial era o fato de que os pichadores/grafiteiros não escreviam nomes de bandas 

pela cidade, mas as tags (siglas/assinatura) de suas crews (grupos de 

pichadores/grafiteiros). Além disso, os pichadores/grafiteiros de Santa Maria ouviam 

rap, andavam de skate, tinham outras gírias, outro tipo de vestuário, faziam desenhos 

coloridos e elaborados, colavam adesivos artesanais (stickers) pelas ruas e em vagões de 

trem. Segundo Da Matta (1978, p. 160): “o sentido do familiar e do exótico é complexo, 

precisamente porque os dois termos não devem ter uma implicação semântica 

automática”. Existem níveis de familiaridade: nem tudo que é familiar é 

necessariamente conhecido, e o inverso também se aplica: nem tudo que é exótico é 

necessariamente desconhecido.  Em suma, em Santa Maria eu estava diante de coisas 

relativamente familiares, mas, em grande medida, desconhecidas para mim. 

 Ao ingressar no mestrado, em fevereiro de 2014, talvez tenha sido mais difícil 

estranhar a pichação/graffiti do que no início da pesquisa da graduação, em 2007. 

Entretanto, o contato cotidiano com pessoas leigas em relação ao tema possibilita o 

exercício de estranhamento, principalmente a partir dos meus alunos e colegas de 

trabalho que fazem comentários como: “não quero meu muro riscado”; “pichação é 

poluição visual”; ou “quem picha meu muro sem meu consentimento está passando por 

cima da minha liberdade”, os quais refletem um pouco as tensões existentes em relação 

aos sentidos da vida urbana. Como ressalta Gilberto Velho (1978, p.40): “sendo o 

pesquisador um membro da sociedade, coloca-se, inevitavelmente, a questão de seu 

lugar e de suas possibilidades de relativizá-lo ou transcendê-lo e poder ‘por se no lugar 

do outro’”. Nesse caso, a aproximação em relação ao lugar do outro não se refere 

apenas ao lugar dos pichadores/grafiteiros, mas também ao lugar dos indivíduos leigos 

em relação ao graffiti/pichação e/ou que discordam de tal prática, tendo em vista que 

seria difícil (e um tanto tendencioso) analisar a graffiti/pichação se fosse levada em 

conta unicamente a visão de seus praticantes. Não sei até que ponto ficaram para trás o 

meu “Eu” adolescente, que riscava paredes, e o meu “Eu” graduando, deslumbrado com 

o estudo da pichação/graffiti enquanto fenômeno social desviante, mas, certamente, esse 

trânsito até o mestrado e os (des)encontros que permearam a etnografia apontam na 

direção de um esforço por um olhar mais descentrado e atento às discordâncias.   
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 Temos, assim, nas primeiras linhas deste texto, os primeiros riscos: risco é uma 

alegoria que se desdobra ao longo dos capítulos; risco em amplo sentido, entendido 

como rabisco, traçado de letras e desenhos; risco de cruzamento e cruz; risco enquanto 

probabilidade de perigo, de ameaça física para o indivíduo e para a propriedade; risco 

intrínseco ao pensamento; risco enquanto corte, ruptura que instaura a lacuna, mas 

também como fio que liga e se esforça para costurar sentidos; risco, sobretudo, porque 

se trata de observação participante e etnografia, ou seja, uma questão de tensão (a 

relação com os interlocutores, a experiência de campo e o processo de escrita 

etnográfica, marcados por uma ontológica instabilidade), um empreendimento incerto, 

uma questão de reciprocidade que carrega a probabilidade de insucesso, algo que não 

depende exclusivamente da vontade dos indivíduos e grupos envolvidos. 

 O desenrolar desses percursos erráticos resultou em uma narrativa etnográfica, 

um exercício interpretativo composto por cinco capítulos. No primeiro, “O design do 

objeto”, estabeleço as bases teóricas que orientam o meu olhar, o processo de 

construção do objeto de pesquisa e da problematização que a moveu. As categorias 

analíticas visibilidade/invisibilidade e lutas semânticas, juntamente com os desenhos e 

redesenhos preliminares da pesquisa de campo, são apresentadas como centrais na 

formulação do problema de pesquisa. Como se dá a construção das 

visibilidades/invisibilidades da pichação/graffiti em Santa Maria? Como se dão as lutas 

semânticas em torno da construção da inteligibilidade dos acontecimentos acerca da 

cidade pichada/grafitada? O percurso etnográfico aqui narrado gira em torno da busca 

por respostas para essas questões. 

No capítulo dois, “Um croqui das urbanidades”, trato de estabelecer algumas 

regularidades da pichação/graffiti em Santa Maria, de traçar os contornos daquilo que é 

comum aos pichadores/grafiteiros da cidade, aquilo que lhes dá forma enquanto grupo. 

Para isso, elenco alguns critérios estilísticos, as corporeidades, e, em especial, as gírias. 

A partir do léxico dos pichadores/grafiteiros, procuro abrir caminhos para interpretar 

esse mundo de sentidos. Chamo a atenção para a maneira como eles circulam pela 

cidade, seus pontos de encontro, apontando também alguns dos principais elementos 

que permitem o reconhecimento dos interlocutores perante seus pares, assim como os 

conflitos intra e extra grupo.  

Em seguida, no capítulo “Linhas Tortas pela Cidade”, o fio condutor da 

narrativa são os espaços de interação com os pichadores/grafiteiros na cidade. Começo a 
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imersão em campo a partir de uma loja de street art, experiência que sublinha a 

importância dos laços de reciprocidade e a lógica dos sistemas classificatórios (as 

maneiras de colocar o mundo em estrutura, de ordenar intelectivamente o caos sensível) 

na pichação/graffiti. Dessa experiência indoor, desdobra-se uma série de cenários de 

interação com pichadores/grafiteiros, desde a rua, em rolês e encontros ao acaso pela 

cidade, bem como no ciberespaço, na minha vizinhança e no meu local de trabalho. 

Essas trajetórias urbanas conformam o traçado errático de uma rede. Busco refletir 

também sobre como essas linhas tortas pela cidade (des)orientaram e desviaram minhas 

interpretações sobre as visibilidades/invisibilidades da pichação/graffiti, sobre como 

meu olhar estava sendo coproduzido nas interações com os interlocutores da pesquisa. 

O aspecto central do capítulo são as inversões, as recombinações e os transbordamentos 

semânticos das categorias binárias (legal/ilegal, limpo/sujo, certo/errado, luz/sombra, 

belo/feio, visível/invisível, centro/periferia, etc.) do ato universal de classificar. 

No quarto capítulo, “Sobre participar das lutas semânticas”, abordo a questão da 

pichação/graffiti no meio acadêmico e na produção artística local, e narro a experiência 

de participação observante em um grupo de intelectuais do pixo, que se propunha a 

produzir e apresentar pontos de vista “contra hegemônicos” nas lutas semânticas, no 

debate público em torno da pichação/graffiti na cidade. Depois, lanço um olhar sobre 

alguns empreendimentos morais anti-pichação, uma parceria governamental-midiático-

empresarial, a campanha “Santa Maria do Bem” e a “Operação Solvente”, ambos no 

sentido de reforçar as dicotomias entre pichação e graffiti (entre ilegal e legal, entre 

crime e arte, etc.) no debate público e, acima de tudo, uma tentativa de coibir e penalizar 

os pichadores. Em meio à polarização, junto a uma “Santa Maria do Bem”, há um 

“cidadão de bem”, de cujo perfil procurei traçar os contornos, assim como de seus 

opositores iconoclastas do grupo “Santa Maria do Mal” no Facebook.  

Discorro, no último capítulo, intitulado “Fronteiras borradas: quando o estar lá 

invade e reconfigura o estar aqui”, acerca do progressivo adensamento das interações 

com os pichadores/grafiteiros. Trato das fronteiras borradas, dos riscos de compartilhar 

o canetão de riscar tags e dividir o mesmo teto com os pichadores/grafiteiros. Narro os 

desdobramentos do traçado errático dessa rede de interlocutores, passando pelo 

compartilhamento de trajetos e pela participação no processo de elaboração de uma tag, 

até chegar, mais especificamente, às trocas e tensões que se deram a partir do momento 

em que o convívio com os pichadores/grafiteiros passou a ser diário e, sobretudo, “sob o 
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mesmo teto”. Destaco a experiência de morar com os “nativos”, de “trazer a aldeia para 

dentro de casa”, ou seja, o período da pesquisa em que uma pichadora/grafiteira passou 

a residir comigo, em uma moradia compartilhada. Durante seis meses, a residência 

passou a ser um ponto de encontro diário de pichadores/grafiteiros. No âmbito cotidiano 

da casa, a intensidade do convívio provocou situações inesperadas e delicadas, 

decorrentes desse processo de borramento das linhas entre o pesquisador e os 

interlocutores da pesquisa. Procuro assinalar como os conflitos cotidianos – as tretas no 

âmbito da moradia compartilhada – serviram para a compreensão de lógicas mais 

amplas: das ruas, dos sentidos de viver a cidade e, mais além, das inflexões na minha 

narrativa do “Eu”.  

 Posso adiantar ao leitor que a interpretação a seguir (parcial e altamente 

contestável) apresenta um quadro bastante distinto das visões policialescas sobre a 

pichação/graffiti (que hegemonizam grande parte dos jornais locais), da “Santa Maria 

do Bem” versus os vândalos. Da mesma forma, o ponto de vista aqui apresentado se 

distancia igualmente das interpretações romantizadas, que reduzem a pichação/graffiti a 

uma manifestação de cunho político, de recorte classista ou étnico-racial, 

exclusivamente periférica, dos grupos excluídos, “sem voz”, que não têm outra maneira 

de se expressar. Procuro apresentar outra perspectiva, “mais barulhenta”, mais 

polifônica: trata-se de um convite ao leitor para percorrer itinerários onde a 

pichação/graffiti aparece como ponto de encontros discordantes, onde as identidades e 

as posições são contingentes, flexíveis e transitórias, ou seja, enquanto fenômeno 

complexo, reticente... 
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1 O DESIGN DO OBJETO 

  

1.1 UMA TRAMA HISTÓRICA DO GRAFFITI/PICHAÇÃO (O ESTADO DA 

OBRA) 

 

 No traçar de linhas há muitos (des)encontros: com as cidades, com as ruas, com 

os muros e paredes riscadas, com a malha férrea, com os pichadores/grafiteiros, com os 

jornais, com os donos das casas... Dentre eles, é importante destacar o (des)encontro 

tipicamente acadêmico, o (des)encontro com os autores e teorias, sem o qual não há 

razão de ser para o etnógrafo. Proponho, assim, tecer uma pequena trama (VEYNE, 

1995) do graffiti/pichação, uma espécie de panorama do estado da obra, a partir de 

alguns textos que considero fundamentais para historicizar o tema.   

 Meu primeiro encontro teórico com o graffiti/pichação se deu em um texto de 

Jean Baudrillard (1996), um ensaio seminal sobre o surgimento do graffiti em Nova 

York no ano de 1972. Para Baudrillard (1996), a configuração do urbano reproduz o 

sistema não apenas do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, pela ramificação dos 

códigos e signos. A dinâmica da urbe pós-moderna promove, através da arquitetura, do 

urbanismo e da publicidade (os mídia ou mass media), uma apatia política generalizada, 

um delírio consumista massivo e uma espécie de corrosão simbólica das relações 

sociais. É nesse contexto que surge o graffiti nova-iorquino, produzido 

preferencialmente nos metrôs por jovens moradores dos guetos afro-latinos. Tais 

inscrições urbanas consistem basicamente na assinatura em letras coloridas e 

arredondadas (conhecidas como bomb) de um nome fictício ou filiação grupal, uma 

sigla acompanhada de números que aludem aos endereços ou “dinastias” dos grafiteiros, 

ou melhor, dos bombers. Dessa forma, com o graffiti projetado na superfície móvel dos 

metrôs, o gueto étnico e linguístico acaba por invadir o centro e circular ao longo dos 

espaços mais contíguos e segregados da metrópole.  

 Em relação aos efeitos dessa explosão do graffiti (desse “bombardeio”) em Nova 

York, a interpretação de Baudrillard é a de que “pela primeira vez os mídia foram 

atacados na sua própria forma, isto é, no seu modo de produção e de difusão. E isto 

justamente porque o graffiti não tem conteúdo nem mensagem. É neste vazio que está 

sua força” (BAUDRILLARD, 1996, p.104). Tal vazio, segundo o autor, carrega o 

potencial de transgredir o sistema comum de apelações e a ordenação sígnica funcional 
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do espaço urbano, ou seja, pode desencadear uma espécie de insurreição pelos signos. 

Levando-se em conta o tom ensaístico do texto de Baudrillard (1996), cabem aqui 

alguns questionamentos relativos à pertinência de suas ideias para a presente pesquisa: 

até que ponto é válida essa ideia de “vazio de conteúdo”? Existe uma insurreição pelos 

signos em Santa Maria? As indagações e inquietações suscitadas pelo encontro com o 

texto de Badrillard levaram-me a buscar mais leituras e instigaram ainda mais meu olhar 

sobre a cidade. 

 Em A Poesia do Acaso: na transversal da cidade, livro publicado em 1981, 

Cristina Fonseca retrata o que ela chama de poética dos muros. O encontro com este 

livro se deu na rua, a partir do trabalho de campo. Trata-se de uma leitura indicada por 

um grafiteiro/pichador, um dos principais interlocutores da pesquisa. Na nota 

introdutória, a autora nos lança a seguinte indagação: “O que nos leva agora a riscar 

PALAVRAS OBJETOS DINÂMICOS NAS PAREDES?” (FONSECA, 1981, p. 10). A 

partir daí, ao longo dos capítulos, Fonseca tece uma trama histórica sobre as inscrições 

urbanas que atualmente tornou-se clássica: Paris, com as inscrições produzidas pelos 

movimentos estudantis de 1968, é tomada como ponto de partida, passando pelos 

bombers que transbordavam dos guetos para os metrôs de Nova York, aterrissando sua 

abordagem nas ruas de São Paulo, entre os anos de 1979 e 1981. 

 Para além da trama histórica, A Poesia do Acaso é uma mistura de documento e 

criação literária, uma espécie de livro-objeto fortemente marcado pela polifonia urbana. 

A obra de Fonseca é uma concatenação de fragmentos de passagens pelos espaços 

urbanos, apresentando textos curtos e cheios de poética, além de ser repleta de imagens 

e frases dispostas de forma aleatória (desde as inscrições dos muros até trechos de 

entrevistas com pessoas que as abominam) que perpassam os vários recortes históricos 

citados anteriormente. Assim, intercalando o seu texto com letras garrafais e frases que 

começam com letra minúscula, ela joga com as palavras e lança provocações acerca das 

inscrições urbanas.  

 Em termos conceituais, Fonseca (1981) não se preocupa em definir ou 

diferenciar com precisão as inscrições urbanas. Ela utiliza diferentes termos de maneira 

indistinta: grafismos urbanos, pixo, pichação, grafite, sprayação, poesia marginal... 

Quanto à dinâmica urbana, Fonseca (1981) incorpora as ideias de Baudrillard, 

principalmente a noção de insurreição pelos signos, a qual ela chama de guerrilha 

urbana e revolução estética. Entretanto, em relação aos agentes, a autora diz que a 



30 

 

pichação de São Paulo, diferentemente do caso nova-iorquino, não é um produto dos 

guetos. Segundo a autora, a pichação produzida em São Paulo entre 1979 e 1981 está 

circunscrita em um movimento intelectual de vanguarda artística, nos círculos 

acadêmicos.  

 Já no início dos anos 1990, o antropólogo Mássimo Canavacci (1993) foi um dos 

primeiros a chamar a atenção para uma nova fase da pichação em São Paulo, o 

florescimento de um estilo peculiar, caracterizado pelo surgimento de letras estilizadas, 

alongadas e pontiagudas, de difícil compreensão para os leigos. Trata-se de um alfabeto 

próprio dos pichadores, um tipo de escrita fechada, ou seja, de pichadores para 

pichadores. O antropólogo Alexandre Barbosa Pereira (2005), incorporando o 

vocabulário dos “nativos”, usa os termos pixação e pixadores, com “x”, para designar 

essa nova modalidade. Desde sua dissertação, intitulada De “Rolê” pela Cidade: os 

“pixadores” em São Paulo, Pereira (2005) vem se destacando como um dos 

pesquisadores que mais tem produzido sobre esse tema no país. Ele chama a atenção 

para a categoria nativa “rolê”, que designa as incursões pela cidade para pixar, elemento 

chave para a compreensão das formas pelas quais os pixadores vivem um paradoxo 

entre visibilidade e anonimato, ressignificando a metrópole e construindo um novo 

sentido para suas existências. A partir dos anos 1990, assim, a pichação paulista passou 

por uma transmutação: de um estágio poético experimental para o de uma prática egóica 

e territorial, na qual o que importa é marcar a cidade em seus lugares mais visíveis, em 

especial, no alto dos edifícios, sendo os lugares mais arriscados aqueles que conferem 

maior reconhecimento – “ibope”, na gíria dos pixadores. Quanto aos principais agentes 

pichadores/grafiteiros, também há uma mudança em relação às décadas anteriores: não 

são mais os militantes e acadêmicos das classes médias, mas os jovens pobres das 

periferias. 

 A partir de autores da French theory (Félix Guattari, Gilles Deleuze, Guy 

Debord e Michel Foucault), Daniel Mittmann (2013), em O Sujeito-Pixador: tensões 

acerca da prática da pichação paulista, encara a pixação como uma micropolítica do 

cotidiano, uma fenda existencial, uma forma de (re)existência. Além da busca pela 

visibilidade social, outro ponto que o autor destaca é a produção de arquivos sobre a 

própria existência, como, por exemplo, fotos, vídeos, músicas e documentários sobre 

pixação produzidos pelos próprios pixadores. A prática da pixação e seus 

arquivamentos permeiam a disputa decalcada na lógica das subjetivações e acabam por 
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produzir um sujeito-pixador. Além do mais, “a pichação, além de afrontar a propriedade 

por escrever, deixar o seu nome (tag) donde nada pertence ao pichador, ela também 

demonstra as ‘falhas’ nos sistemas de segurança” (MITTMANN, 2013, p.152). Dessa 

maneira, temos a ideia de um sujeito que produz a si e causa abalos nas malhas do 

poder. O foco da analise de Mittmann é a pixação em São Paulo e Campinas, mas, ao 

longo do livro, a partir desse epicentro irradiador, também são feitas algumas 

referências a Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

 Mittmann (2013) destaca que, em termos gráficos, as primeiras pixações tinham 

como influência os logotipos de bandas de heavy metal dos anos 1980. As capas dos 

vinis serviam de referência para a elaboração dos traçados de tinta que se espraiavam 

pelas paredes da metrópole. Por sua vez, os logotipos dessas bandas bebiam na fonte 

estilística das runas celtas, característica que permite ligar um fio da trama história aos 

confins da antiguidade ocidental, visto que, antes dos celtas, a prática de riscar muros e 

paredes das cidades também já era bem conhecida pelos romanos antigos. Segundo 

Campos (2009, p. 35):  

 

O domínio e apropriação do espaço, geralmente reiterados por uma 

demonstração simbólica de posse, parecem sugerir comportamentos humanos 

primordiais [...] São antigas as manifestações humanas que revelam algum 

paralelismo com o graffiti urbano contemporâneo.  

 

Essa ancestralidade do ato de riscar a cidade remete a uma vontade 

desobediente, uma provocação às convenções sociais, uma experimentação de limiares, 

um ensaio dos prazeres e sanções do desvio. Mais do que isso, trata-se, segundo 

Campos (2009), de um impulso que trazemos desde a infância.  

 Por ora, podemos amarrar a trama histórica em alguns pontos e delinearmos o 

que proponho chamar de global graffiti. Há uma ancestralidade do ato de riscar as 

paredes da cidade. Graffiti, termo italiano, é o nome dado às inscrições feitas em 

paredes que remetem ao Império Romano, um tipo de inscrição caligrafada, um desenho 

pintado ou gravado sobre um suporte que não é normalmente previsto para esta 

finalidade. Quanto ao graffiti moderno ou contemporâneo, temos por um lado as 

inscrições urbanas de cunho verbal, palavras de ordem que marcaram os movimentos 

políticos das décadas de 1960 e 1970, as revoltas estudantis na França e Estados 

Unidos, as lutas contra o regime civil-militar no Brasil e, como bem lembra Campos 

(2009), entre os portugueses na Revolução dos Cravos. Por outro lado, temos o graffiti 
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estilo nova-iorquino, ligado à cultura hip-hop, com forte dimensão pictórica, identitária 

e de demarcação de território. É este estilo que hoje é hegemônico nas grandes cidades 

globais. Ele flerta, em uma lógica de negociação e conflito, com os círculos comerciais 

e das artes institucionalizadas, configurando, assim, o termo street art (arte de rua). A 

partir do anos 1990, o graffiti/pichação com teor poético e experimental que marcou São 

Paulo na década anterior deu lugar à pixação (pichação paulista). Apesar da conexão 

global com a cultura hip-hop, a pixação se apresenta enquanto um estilo bastante 

peculiar, que vem chamando a atenção de observadores de outros países e, sobretudo, 

servindo de referência para pichadores/grafiteiros de várias cidades brasileiras, dentre 

elas, Santa Maria. 

 Ao andarmos pelas ruas das grandes cidades contemporâneas, variados 

estímulos visuais disputam nosso olhar. Encontramos nessa disputa pelo foco de nossas 

retinas o graffiti/pichação. Em Santa Maria, apesar de não se tratar de uma metrópole, 

as inscrições urbanas marcam sua presença no mar de signos da cidade. Em conexão 

com esse quadro que esboça os contornos de um global graffiti, podemos traçar as 

linhas locais, as ondas do graffiti/pichação em Santa Maria. 

 A cidade de Santa Maria, hoje com cerca de 270 mil habitantes, situada na 

região central do Rio Grande do Sul, Brasil, e também conhecida como o “coração do 

Rio Grande”, caracteriza-se como um polo militar nacional e referência regional em 

serviços na área da saúde. Parte de sua formação histórica remete a meados do século 

XIX, aos projetos modernizadores de construção da malha férrea e de formação da 

Quarta Colônia de Imigração Italiana, elementos que, a partir de então, passaram a 

compor a paisagem local, juntamente com as populações tradicionais (cruzamentos de 

matrizes ameríndias, ibéricas e africanas). A cidade também é conhecida como uma 

cidade de romeiros. Contudo, contemporaneamente, Santa Maria define-se, 

principalmente, como cidade universitária, pois há uma oferta relativamente grande de 

serviços e instituições na área da educação (dezenas de universidades; cursos 

preparatórios para concursos e escolas técnicas), o que confere certa centralidade ao 

público jovem (oriundo de diversas regiões do estado e do país) na formação social da 

cidade, desde a década de 1960.  

 O surgimento do graffiti/pichação em Santa Maria remete ao ano de 2001. 

Trabalho acadêmico pioneiro sobre o tema na cidade é A Mídia Alternativa em Santa 

Maria: um olhar sobre o grafite e seus atores sociais na internet, monografia do 
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jornalista Eduardo Ramos (2010). Trata-se de uma pesquisa que teve o site e o fotolog 

de uma loja de street art local como um dos focos da análise. A interpretação de Ramos 

é a de que a articulação entre graffiti/pichação e redes sociais contribui para a 

democratização da informação.  

 Indo a campo e utilizando alguns dados coletados por Ramos, teci uma trama 

histórica sobre a primeira onda do movimento, o recorte temporal compreendido entre 

2001 e 2011, em pesquisa anterior (DANTAS, 2011). Essa primeira onda pode ser 

subdividida em duas gerações ou momentos. O primeiro pode ser chamado de “Era 

Colorgim”, época em que havia poucas opções de material para pintura, especialmente 

marcas de tinta (a marca Colorgim era uma das poucas no mercado, a mais barata), e as 

técnicas eram bastante rudimentares. O segundo momento, a partir de 2009, é marcado 

pela abertura de uma loja de street art, empreendimento de um dos principais 

grafiteiros/pichadores da cidade, que ampliou a oferta de materiais para pintura, e pelo 

aumento das conexões via internet entre os grafiteiros/pichadores, fatores que 

contribuíram para a disseminação da prática, dos arquivamentos e aprimoramentos das 

técnicas. Dentre as principais características da primeira onda destacadas pelos 

grafiteiros/pichadores que a vivenciaram também estão a ausência de brigas e 

rivalidades entre as crews e a relativa “tranquilidade” de pichar/grafitar as paredes da 

cidade de forma ilegal, mesmo à luz do dia, sem grandes incômodos com a polícia. 

 Entre 2012 e 2013, contudo, houve a ruptura desse quadro. Houve, 

respectivamente, a “Operação Cidade Limpa” e a “Operação Rabisco”, dois 

empreendimentos do poder público (Polícia Civil e Prefeitura Municipal de Santa 

Maria) no sentido de tentar coibir a prática da pichação. Dezenas de mandados de busca 

e apreensão foram feitos nas casas de suspeitos. Quanto a esse ponto, a monografia 

Guerra à pichação: a postura repressiva das mídias tradicionais e da polícia na 

“cidade cultura”, do advogado Guilherme Pittaluga (2014), mostra-se bastante incisiva 

em sua crítica ao enquadramento da pichação no direito penal.  Por outro lado, na 

mesma época das operações, começou também o que alguns pichadores/grafiteiros 

chamavam de “nova onda” ou “nova geração”, que trouxe como uma de suas 

características o fato de ser fortemente marcada por influências estilísticas da pixação 

(pichação paulista).  

 Inicialmente, o objetivo desta pesquisa era tentar compreender essa “nova 

geração” e o contexto das operações “Cidade Limpa” e “Rabisco” em Santa Maria. O 
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problema central era tentar entender os impactos das tais operações sobre a prática da 

pichação/graffiti em Santa Maria e, mais especificamente, questionar: as Operações 

conseguiram coibir a pichação/graffiti na cidade? Entretanto, à medida que me deixei ir 

à observação participante, meu olhar e pensamento eram constantemente desviados, e 

me dei conta de que a cidade e os sujeitos observados, além de reconfigurar 

espacialmente e socialmente a cidade, redesenhavam o meu fazer etnográfico.  

 Para ser mais preciso no que quero dizer, surgiram outras questões interessantes 

na pesquisa de campo levantadas pelas interações específicas entre as várias práticas dos 

pichadores/grafiteiros, como as inscrições nos muros, as bandas e os grupos de rap 

locais que abordam o tema da pichação/graffiti. Além disso, foi possível multiplicar os 

pontos de vista e apreensões com diversos trabalhos/debates acadêmicos sobre 

pichação/graffiti produzidos por pichadores/grafiteiros locais, bem como através das 

páginas e sites sobre pichação/graffiti em Santa Maria, com as oficinas de 

graffiti/pichação organizadas pelos pichadores/grafiteiros. Para além do escopo da 

problemática em torno das Operações, essas interações permitiram a valorização de 

novos enfoques.  

 

1.2  REDESENHOS DA/NA PESQUISA DE CAMPO: NOVOS PROBLEMAS 

 

 À medida que coletava esses percursos práticos na cidade, observei um jogo de 

interpretações desenhar-se nas várias triangulações das linhas que me propus analisar, 

que não podiam deixar de chamar minha atenção sobre algum interpretativismo em 

questão. O objeto – o graffiti/pichação –, já traz per se várias camadas de potenciais 

imaginários podendo dar pistas sobre a cultura dos grafiteiros/pichadores em Santa 

Maria, por serem signos, ou ainda imagens onde a interpretação e a imaginação agem 

em vários níveis, sendo intermediários entre o concreto e o conceito (LÉVI-STRAUSS, 

2002). Mas também minhas vadiagens de marcheur (LE BRETON, 2012) nas teias que 

formavam os vários pontos de pichações/graffiti ligados entre si captaram diversas 

interpretações (dos pichadores/grafiteiros, dos poderes públicos, dos donos de casas 

pichadas/grafitadas, de agitadores culturais locais e das mídias sobre diversos eventos 

envolvendo a pichação/graffiti) dos atores e comentadores dessas interpretações, sobre 

ou a partir dessas imagens ao mesmo tempo interpretadas e interpretativas. 
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 A essa altura, não era mais a questão das operações policiais que estava no 

centro da minha preocupação. Para além da profusão de interpretações sobre a 

pichação/graffiti com a qual eu estava me defrontando, questões sobre autoria também 

começaram a chamar a minha atenção. Já faz algumas décadas que é de grande 

importância na antropologia a reflexão do etnógrafo sobre seu próprio posicionamento 

diante de seu objeto de estudo, bem como a análise crítica e reflexiva de suas escolhas 

práticas em campo. Trata-se daquilo que Caldeira (1988) chama de “presença do autor”. 

Daí a opção por explorar e narrar os caminhos e escolhas no meu encontro com o objeto 

de pesquisa, evocar imagens e memórias autobiográficas, procurando lançar um olhar 

mais atento ao processo de produção da narrativa etnográfica.  

 Esses caminhos e escolhas são permeados por estranhamentos e negociações. 

Inicialmente, em meio aos interlocutores, o estranhamento se deu, principalmente, em 

relação aos grafiteiros/pichadores mais novos, que tinham entre 15 e 20 anos de idade, e 

também relativo aqueles oriundos das regiões mais periféricas da cidade. Em certos 

momentos do trabalho de campo ficou muito perceptível esse distanciamento, tanto 

pelas vestes, gírias e trejeitos quanto pelo reconhecimento por parte deles de que eu não 

sou da quebrada (periferia). Soma-se a isso a atmosfera de desconfiança desencadeada, 

segundo alguns deles, pelas operações “Cidade Limpa” e “Rabisco”. Um dos 

grafiteiros/pichadores mais próximos comentou que alguns desconfiavam da minha 

presença, suspeitavam que eu fosse um policial infiltrado. Eis o evento que revelou que 

eu não pertencia ao grupo deles, em outras palavras, que não podia simplesmente 

adentrar à sua cultura ou falar sobre ela. Isso não significa, entretanto, que a experiência 

e a interpretação etnográfica se deem em relação a uma “outra” realidade circunscrita, 

mas sim que elas são frutos das negociações entre o etnógrafo e os nativos. 

 Por outro lado, os pichadores/grafiteiros com os quais já era mantido algum 

contato antes mesmo da pesquisa – os mais velhos – foram bastante receptivos e 

procuraram fazer esclarecimentos aos que não me conheciam, para que estes não 

pensassem que se tratava de um “P2” (policial infiltrado). Cabe aqui ressaltar a posição 

ocupada pelos grafiteiros/pichadores mais próximos no contexto local diante dos 

demais. Trata-se dos “manos mais da antiga” e “das minas que representam”, aqueles 

que dominam os códigos da pichação/graffiti, servindo, na maioria dos casos, como 

referência para os mais novos ou, pelo menos, sendo respeitados por estes. O redesenhar 

da minha figura promovido pelos pichadores/grafiteiros mais próximos ajudou o 
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redesenhar da postura dos mais desconfiados diante da minha presença em campo. Ao 

longo dos meses que se seguiram, a observação participante nos encontros e festas 

frequentadas e organizadas pelos pichadores/grafiteiros foi se tornando cada vez mais 

aceita por eles.  

 A estratégia utilizada foi a de avançar progressivamente e com cuidados, buscar 

primeiramente aproximações com os grafiteiros/pichadores com os quais já tinha maior 

afinidade e dar preferência à observação, às conversas mais informais do que à 

realização de entrevistas mais formalizadas (gravador, câmera, questionário estruturado, 

etc.). Da mesma forma, frequentar encontros e festas para criar maior intimidade ao 

ponto de tecer uma rede mais ampla de sociabilidades e trocas em meio aos sujeitos 

pesquisados.  

 Juntamente com a busca por esse adensamento da imersão em campo junto aos 

interlocutores, procurei criar um arquivo de fotos e vídeos de pichações/graffiti. 

Algumas dessas imagens foram capturadas em meus itinerários cotidianos (de casa até o 

trabalho, do trabalho até o supermercado...), outras o foram nas vezes em que me 

propunha a sair de casa especificamente para fotografar e filmar pichações/graffiti e 

pichadores/grafiteiros. Parte desse material arquivado também é composta por imagens 

publicadas pelos próprios pichadores/grafiteiros em seus perfis do Facebook, imagens 

que, embora eu tenha optado por não reproduzir neste trabalho, em virtude da 

preservação da identidade dos interlocutores, foram alvo do olhar interpretativo. Nesta 

etnografia, portanto, as imagens, capturadas e registradas pelo meu olhar em campo, são 

de minha autoria. Elas estão dispostas ao longo do texto, entre os parágrafos, e no texto 

em si, ou seja, diluídas em palavras que, no ato da leitura, ganham forma na mente de 

cada leitor, com os contornos dados pela sua imaginação e experiência singular.  

 Participei de oficinas para aprender as técnicas do graffiti/pichação e dei alguns 

rolês (saídas para grafitar/pichar), experimentei criar uma tag, frequentei encontros e 

festas de grafiteiros/pichadores, integrei um grupo de “intelectuais do pixo”, 

acompanhei perfis e páginas de grafiteiros/pichadores nas redes sociais... E o “clímax” 

dessa aproximação se deu quando resolvi radicalizar o teor experiencial do fazer 

etnográfico ao retomar e readaptar um pressuposto metodológico tipicamente 

malinowskiano: viver entre os “nativos”. Entretanto, o postulado recebeu uma 

roupagem diferente: urbana e com “sinal invertido”. Em determinado momento da 

pesquisa, um conjunto de situações levou uma pichadora/grafiteira a mudar-se para a 
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mesma casa (uma espécie de “república”) que eu dividia com alguns amigos e, 

doravante, durante os seis meses em que dividimos o mesmo teto, a residência tornou-

se, além de um point (ponto de encontro) de alguns pichadores/grafiteiros, um 

“laboratório” de observação dos bastidores, do lado sombra da pichação/graffiti. Esse 

adensamento da proximidade veio carregado da inerente tensão entre participação e 

distanciamento que permeia a observação participante e a materialização da experiência 

em um texto etnográfico. Assim que o convívio cotidiano com grafiteiros/pichadores ia 

se tornando mais estreito, paradoxalmente, mais eu sentia a necessidade de também 

ouvir vozes discordantes, as interpretações das pessoas que não eram 

grafiteiras/pichadoras, mas que, de alguma forma, estavam envolvidas ou se sentiam 

tocadas pela questão do graffiti/pichação na cidade (donos de casas pichadas, por 

exemplo). A experiência de dividir o mesmo teto com “os nativos” impeliu-me, 

portanto, sempre para a rua, para nunca deixar de sair para caminhar e olhar a cidade. 

 Caminhar e olhar a cidade, duas práticas que representam, literalmente, os 

primeiros passos de uma pesquisa que tem a pichação/graffiti como objeto e a cidade 

como campo de estudo. Diante da profusão sígnica do urbano, o ato de flanar, sobre o 

qual Charles Baudelaire (1996) escreveu brilhantemente, adquire um caráter 

metodológico. Trata-se de o etnógrafo deixar levar-se pelo fluxo urbano. Para usar uma 

metáfora de Guy Debord (2003), entregar-se à deriva urbana. 

 Michel De Certeau (2007) chama a atenção para as formas como os indivíduos 

andam pela cidade, pois o caminhar é um ato de enunciação, equivalente ao ato de 

linguagem, tal como definida por Austin (1971), pois “o caminhante transforma em 

outra coisa o significante espacial” (DE CERTEAU, 2007, P. 178). Dessa forma, parece 

ser mais pertinente a noção de práticas urbanas (que designa vias, trajetórias, 

itinerários, atalhos, narrativas diárias...) proposta por De Certeau (2007), do que 

qualquer conceito de cidade ligado a uma lógica meramente urbanística ou econômica. 

Muito mais do que uma configuração física espacial, a cidade é composta por várias 

camadas de teias de significados. Ao caminhar e olhar a cidade tecemos teias; nelas e 

por elas somos enredados. 
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Imagem 1 - “Cidade à deriva”, grapixo em tapume, Avenida Nossa Senhora Medianeira 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 No decorrer de quatro anos de trabalho de campo, percorri diferentes cenários de 

interação entre os pichadores/grafiteiros. Dentre esses cruzamentos de trajetórias, 

itinerários e narrativas diárias, são abordados aqui: pontos de encontro na cidade, grupos 

de “intelectuais do pixo”, grupos/páginas/perfis do Facebook que falam sobre 

pichação/graffiti e, certamente, os encontros ao acaso na cidade. Cabe ressaltar, 

entretanto, que esses cenários de interação devem ser entendidos, sobretudo, como fios 

condutores, linhas que ligam as redes de relações e significados delineadas na pesquisa 

de campo, e não como espaços ou situações isoladas. 

 Nesse sentido, se é caminhando e olhando a cidade que o etnógrafo dá início à 

pesquisa de campo, é dessa forma também que os pichadores/grafiteiros deixam suas 

marcas pelo urbano. No tocante de uma antropologia urbana, cabe, portanto, nos 

perguntarmos: assim como o caminhante desenha e redesenha a cidade, como e de que 

forma a cidade desenha e redesenha o fazer etnográfico? E, no caso desta pesquisa: 

assim como os pichadores/grafiteiros desenham e redesenham a cidade, como e de que 
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forma eles desenham e redesenham o olhar etnográfico, bem como as posturas do 

etnógrafo diante dele? 

 Paralelamente aos redesenhos da cidade e das práticas urbanas, há os 

redesenhos das teorias ao longo do fazer etnográfico. Nesse sentido, algumas 

proposições teóricas de Jacques Rancière foram fundamentais para a reformulação do 

problema de pesquisa, particularmente seu conceito de partilha do sensível, o qual liga 

estética e política (RANCIÈRE, 2005). Com essa ligação, pude, assim, tecer uma 

perspectiva analítica entre minhas preocupações pela reconfiguração arquitetônica da 

cidade (observar a metamorfose dos prédios, fazer mapeamentos dos espaços…) e a 

expressão estilística dos pichadores/grafiteiros (a análise gráfica dos seus rabiscos e 

cores, a construção dos imaginários, as corporeidades, etc.). Pode-se resumir a partilha 

do sensível tal como, por um lado, a participação em um conjunto comum, e por outro, 

a separação em percepções individuais e discordantes: a distribuição polêmica das 

maneiras de ser e das ocupações num espaço de possíveis.  

 Estética e política se tornam então categorias operatórias para minha análise por 

ambas dizerem respeito a “posições e movimentos de corpos; funções da palavra e 

repartições do visível e do invisível” (RANCIÈRE, 2005, p.26). No caso desta pesquisa, 

a cidade pode ser pensada enquanto esse comum que é partilhado de múltiplas e 

discordantes maneiras, tomando mais especificamente a pichação/graffiti como um 

ponto desses encontros discordantes. Também é possível pensar a partilha do sensível 

num recorte mais estrito, tendo como comum, por exemplo, os grupos de 

pichadores/grafiteiros e as múltiplas percepções desses indivíduos sobre as 

coletividades, a formação e a deformação de laços sociais.  

 Nesse caminhar pela cidade, tanto a prática do campo quanto as teorias 

apontavam para a importância daquilo que é dado a ver e daquilo que é ocultado pelos 

sujeitos pesquisados. O conceito de visibilidade impôs-se por tratar da construção da 

inteligibilidade dos acontecimentos, das formas pelas quais são dados a ver e a entender. 

Não obstante, enquanto etnógrafo, sempre tive em mente o fato de que o meu olhar não 

é onisciente, não vê tudo, e que ele é também orientado pelas minhas experiências 

historicamente constituídas; ou seja, a construção social do meu próprio olhar modela 

minhas formas de apreender, selecionar e entender as visibilidades acerca do 

graffiti/pichação.  
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 A visibilidade tem ligação direta com o conceito de partilha do sensível, pois, 

para Rancière (2005, p. 17), estética e política são maneiras de organizar o sensível: 

 

A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, 

de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedades 

do espaço e dos possíveis do tempo.  

 

Nesse sentido, falar em visibilidade acarreta necessariamente, por conseguinte, 

falar em invisibilidade, na medida em que tal organização do sensível descreve também 

consensos e dissensos entre indivíduos e grupos sociais compartilhando um mesmo 

contexto espacial e temporal. 

 Segundo Campos (2009), é em um jogo entre anonimato e dar-se a ver que o 

writer (o pichador/grafiteiro) vive sua prática. O writer busca um anonimato em relação 

ao exterior, ou seja, perante a polícia e os grupos de poderes 

hegemônicos/estabelecidos, que para ele representam uma ameaça. Ao mesmo tempo, 

não é um anonimato absoluto, pois o writer cria uma nova identidade, expressa em uma 

tag, sua assinatura ou marca das ruas. O writer procura dar o máximo de visibilidade à 

sua tag; é através dela que ele busca reconhecimento perante seus pares. A partir daí, 

cabe colocar em relevo o fato de que essas questões trazem implicações éticas para a 

pesquisa etnográfica, mais especificamente em relação à preservação da imagem dos 

interlocutores da pesquisa. Por um lado, assim como pode haver a desconfiança destes 

em relação à presença do etnólogo, pode haver também, no caso dos 

pichadores/grafiteiros, a inclinação de eles encararem a pesquisa como uma forma de 

dar visibilidade à suas tags e aumentar seu prestígio perante os seus pares, não supondo 

ou não se importando com possíveis problemas com a polícia que a publicização de 

seus nomes, apelidos ou tags na pesquisa podem acarretar. Da mesma forma, o etnólogo 

corre o risco de cair na tentação de “dar nome aos bois”, de forma inconsequente, em 

uma maneira equivocada de construir um recurso narrativo para dar efeito de maior 

proximidade em relação aos interlocutores da pesquisa, ou seja, para tornar mais intenso 

e vívido no texto o seu “estar lá” (GEERTZ, 2006). Sendo o trabalho de campo o 

resultado de negociações e trocas, cabe ao etnógrafo não colocar seus interlocutores em 

risco. Dessa forma, o anonimato destes, a invisibilização de seus nomes tende a ser a 

opção mais sensata na hora da escrita etnográfica, o que, entretanto, não significa a 

invisibilização de suas transgressões. 
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 O writer é um tipo de autor-escritor urbano que, ao transitar entre a linguagem-

teatro (o desejo de fascinar através das letras e cores) e a linguagem-meio (o desejo de 

transmitir fatos e ideias), contribui para a heteroglossia característica das cidades 

globais. Em uma antropologia da urbanidade, o andar errático do etnógrafo pela cidade 

em meio às pichações/graffiti desenha e redesenha caminhos pelos quais tal 

heteroglossia urbana tende a invadir a escrita de seu texto. Esses caminhos apontam 

para aquilo que Clifford (2011) chama de desintegração ou redistribuição da autoridade 

etnográfica. Para ser mais claro no que estou dizendo, o processo de escrita de uma 

etnografia carrega questões que colocam em xeque a construção da inteligibilidade dos 

acontecimentos: quem narra? Para quem narra? Como narra? O quê e quem são dados a 

ver? Quais vozes foram ouvidas, quais ficaram de fora? Quais são os limites da 

experiência etnográfica, da interpretação, do dialogismo e da polifonia na elaboração da 

narrativa? Todas essas questões, ainda mais quando se trata de um estudo sobre 

“autores-escritores urbanos”, colocam por terra qualquer pretensão de olhar onisciente e 

de objetividade exacerbada por parte de quem se propõe a escrever uma etnografia, um 

gênero textual que se encontra no limiar entre ciência e literatura. Escrever uma 

etnografia é contar uma história, produzir uma coerência, um encadeamento e uma 

linearidade que não existe pronta naquilo que se observa. Há de se fazer escolhas, de 

selecionar, e nesse processo diversas vozes concorrem. 

 Nesse sentido, a partir dessas problematizações sobre a construção da 

inteligibilidade dos acontecimentos, dessa ligação entre estética e política, abre-se a 

possibilidade de se questionar acerca das formas pelas quais se dão os processos de 

construção das visibilidades/invisibilidades dos indivíduos e grupos em relação ao 

comum que é partilhado de maneiras dissonantes: a cidade pichada/grafitada, ou 

melhor, a pichação/graffiti na Santa Maria contemporânea. Tomando por base a 

partilha do sensível, podemos indagar: como são construídas as 

visibilidades/invisibilidades da pichação/graffiti e dos pichadores/grafiteiros de Santa 

Maria? Como os grupos de pichadores/grafiteiros se formam e se deformam nesse jogo 

de luz e sombras? Na tentativa de dar conta dessas perguntas, lanço um olhar sobre os 

processos de construção dessas visibilidades/invisibilidades, tanto pelo poder público, 

pelos proprietários de casas pichadas/grafitadas, pelos empresários e 

jornais/intelectuais/artistas locais, quanto, principalmente, pelos próprios 

pichadores/grafiteiros, através de seus diversos enunciados (as inscrições nos muros, as 
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publicações na internet, suas músicas, seu vestuário, suas gírias, os eventos locais sobre 

pichação/graffiti...). 

 A ligação entre estética e política também é pensada por Rancière (2005, p.34-

35) a partir da desconstrução do regime de belas artes (regime representativo ou poético 

das artes) e do delinear da configuração de um regime estético: 

 

A palavra estética não remete a uma teoria da sensibilidade, do gosto ou do 

prazer dos amadores de arte. Remete, propriamente, ao modo de ser dos seus 

objetos [...] O regime estético das artes é aquele que propriamente identifica a 

arte no singular e desobriga essa arte de toda e qualquer regra específica, de 

toda hierarquia de temas, gênero e artes. Mas, ao fazê-lo, ele implode a 

barreira mimética que distinguia as maneiras de fazer arte das outras 

maneiras de fazer e separava suas regras da ordem das ocupações sociais. Ele 

afirma a absoluta singularidade da arte e destrói ao mesmo tempo todo 

critério pragmático dessa singularidade. Funda, a uma só vez, a autonomia da 

arte e a identidade de suas formas com as formas pelas quais a vida se forma 

a si mesma. 

 

 O advento do regime estético das artes representa a crise do paradigma 

modernista com suas hierarquizações de gêneros, situações e formas de expressão. 

Desfeita a correlação entre tema e modo de representação, o anônimo, as massas e o 

banal passam a ser temas artísticos e, sobretudo, depositários de uma beleza específica. 

Essa reviravolta começou ainda no século XIX, segundo Rancière (2005), na literatura 

de autores como Flaubert, Hugo e Balzac, ganhando força, posteriormente, como o 

advento daquilo que Benjamin (1994) chamou de reprodutibilidade técnica.  

 Complementarmente, Heinich (2012) destaca que o processo de formação de 

figuras públicas passou por uma transformação com a expansão dos sistemas midiáticos 

ao longo do século XX. Ela trata do advento da visibilidade midiática, a qual tem como 

uma de suas principais marcas, além do aumento da produção e circulação de imagens, 

a capacidade de fazer com que a imagem de um rosto ou marca seja conhecida sem a 

necessidade de um nome que a preceda ou de um mérito para ser dada a ver. Instaura-se, 

assim, uma nova lógica de reconhecimento, assentada sobre a construção de um dar a 

ver que antecede o nome e o mérito. 

 O advento do regime estético das artes e da visibilidade midíatica traz, portanto, 

o anônimo, as massas e o banal como temas artísticos, bem como o aumento da 

produção e circulação de imagens. Isso significa também a potencialização de múltiplas 

formas de se estabelecer o que deve e o que não deve ser visto ou dado a ver, de formas 

como os corpos se movimentam e são dispostos nos tempos e nos espaços possíveis e de 
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funções que as palavras podem adquirir em determinas configurações sociais. É aí que 

se dá o trânsito entre a rua e os museus de arte. Na esteira das antropólogas Ana Luiza 

Carvalho da Rocha e Cornélia Eckert (2016, p. 29), podemos pensar a pichação/graffiti 

nessa interface entre os dois regimes da arte, pois, segundo elas:  

 

Em suas tessituras, as intervenções artísticas de rua dialogam com o regime 

representativo da arte (submissão passiva ao visível), que tem como guia um 

pensamento que lhe é estranho (o regime estético da arte e suas linguagens 

arbitrárias). A arte de rua tem por origem o regime representativo da arte, 

construindo formas de expressão com base no binômio poiésis/mimésis, 

embora pautada pelo regime estético da arte, que destaca a autonomia do 

artista de rua (o estilo de suas criações), seus procedimentos e vocação. 

 

 Nestor Garcia Canclini (1997) também contribui para pensarmos o espaço 

urbano enquanto cruzamento de interesses e códigos dissonantes. Sua noção de 

entradas e saídas da modernidade fornece um aporte teórico para se pensar essas 

interfaces, essas dobras, os trânsitos e mesclas entre aquilo que a modernidade procurou 

forjar (a modernização socioeconômica e os modernismos político-culturais, onde se 

insere o regime representativo das artes) e as práticas que a colocam em xeque (as 

permanências da tradição e, principalmente, o desconstrucionismo/descrença pós-

modernista, onde se insere o regime estético das artes). Trata-se, sobretudo, de encarar a 

cidade enquanto uma arena de disputa e trocas,  

 

[...] lutas semânticas para neutralizar, perturbar a mensagem dos outros ou 

mudar seu significado e subordinar os demais à própria lógica, são 

encenações dos conflitos entre as forças sociais: entre o mercado, a história, o 

Estado, a publicidade e a luta popular para sobreviver.” (CANCLINI, 1997, 

p.301).  

 

 O autor chama a atenção para as inscrições e desenhos espalhados pelas paredes 

e muros da Cidade do México e de Tijuana, no início da década de 1990. Segundo 

Canclini, “o grafite é um meio sincrético e transcultural […] É um modo marginal 

desinstitucionalizado, efêmero, de assumir as novas relações entre o público e o 

privado, entre a vida cotidiana e a política” (1997, p. 338-339). Nesse ponto, faz-se 

importante inquirir sobre o grau de desinstitucionalização dessas práticas marginais face 

às iniciativas de apropriação (captura) mercantil e institucional, bem como 

problematizar sobre o que elas podem suscitar em termos de negociações e conflitos 

acerca do público e do privado. 
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 A partir desse aporte teórico, o esquema mental que orienta este trabalho de 

campo pode ser resumido da seguinte forma: a cidade pichada/grafitada é o comum, o 

ponto de encontros discordantes, a arena de lutas semânticas travadas por pelo menos 

quatro forças sociais: a) Estado/instituições públicas; b) empresas/proprietários de 

imóveis pichados/grafitados; c) jornais/intelectuais/artistas locais e d) 

pichadores/grafiteiros. Para ser mais preciso, a partir desse esquema, trata-se de 

interpretar as diferentes interpretações (GEERTZ,1978) dadas por esses agentes sobre a 

cidade pichada/grafitada, de compreender as maneiras pelas quais são construídos por 

eles os sentidos e a inteligibilidade dos acontecimentos acerca da pichação/graffiti em 

Santa Maria. Mas isso não é tudo: busca-se aqui, também, uma reflexão sobre o próprio 

processo de interpretação dessas culturas, ou seja, uma crítica do etnógrafo sobre si 

mesmo, sobre a própria interpretação antropológica em meio a essas lutas semânticas. 
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2 UM CROQUI DAS URBANIDADES 

 

2.1 RECORTES 

 

 Ao traçado da recriação de memórias autobiográficas minhas e de escolhas 

teóricas, agrego agora a proposta de delinear de maneira mais clara os contornos, 

mesmo que ainda um tanto imprecisos, de uma descrição geral dos 

pichadores/grafiteiros de Santa Maria. O traçado preliminar dessas generalidades abre 

caminho para a descrição densa (GEERTZ, 1978). Trata-se de dar forma a uma das 

quatro forças sociais: os pichadores/grafiteiros, que, juntamente com o Estado, as 

mídias e os empresários/proprietários, concorrem na arena de lutas semânticas sobre a 

cidade.  Tal elaboração leva em conta algumas regularidades observadas na pesquisa de 

campo, questões relativas a recortes de gênero, faixa etária, escolaridade e classe social, 

mas, sobretudo, questões estilísticas. Da mesma forma, procuro salientar algumas 

especificidades do recorte dos principais interlocutores desta pesquisa em relação às 

características gerais dos pichadores/grafiteiros. Doravante, para ir além dos 

interlocutores, com o propósito da compreensão de suas interações no e com o espaço 

urbano, lanço mão de unidades de análise para esboçar um mapeamento de alguns dos 

principais pontos de encontro dos pichadores/grafiteiros em Santa Maria. Chamo a 

atenção para a maneira como eles circulam pela cidade, apontando também, de forma 

preliminar, alguns dos elementos que permitem o reconhecimento dos interlocutores 

perante seus pares, assim como os conflitos intra e extra grupo (questões que serão 

aprofundadas nos capítulos subsequentes).  

 Os pichadores/grafiteiros de Santa Maria têm entre 16 e 30 anos de idade, sendo 

que a maioria está concentrada entre os 16 e 20 anos. Trata-se de rapazes e moças 

oriundos de diversas regiões da cidade. Em geral, são indivíduos de classe média (baixa 

e alta), muitos deles são filhos e/ou netos de funcionários públicos (professores, 

burocratas e ex-ferroviários) e de militares, segmentos centrais na formação 

socioeconômica de Santa Maria. É significativa também a presença entre eles daquilo 

que o sociólogo Jessé Souza (2012) chama de batalhadores ou nova classe 

trabalhadora (pequenos empreendedores e trabalhadores assalariados, boa parte destes 

sem vínculo empregatício formal, e ambos os tipos sujeitos à condições de trabalho 

pouco salubre, relações de trabalho e produção um tanto imprevisíveis, baixo poder de 

compra, baixo capital cultural e relativa vulnerabilidade na manutenção das condições 
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materiais mínimas do cotidiano). A maior parte dos pichadores/grafiteiros mora com os 

pais; alguns mantêm uma espécie de “dupla moradia”, casos em que saíram 

recentemente da casa dos pais, geralmente em algum bairro, para dividir apartamento 

com amigos ou conhecidos no centro da cidade, sem perder, entretanto, os laços de 

dependência e identificação com a família e com o bairro de origem.  

 Com base na observação das interações dos pichadores/grafiteiros em seus 

pontos de encontro pela cidade, percebi uma predominância numérica masculina, cerca 

de 80%. Contudo, é importante salientar aqui a questão dos recortes que o etnólogo faz 

na pesquisa de campo. Reitero: não existe olhar onisciente, apenas recortes parciais e 

contestáveis. Entre os vinte e quatro interlocutores da pesquisa, por exemplo, onze são 

mulheres, logo, trata-se de um recorte com uma proporção que destoa bastante da 

proporção geral do grupo. O mesmo acontece com a questão etária. Apesar de a maioria 

dos pichadores/grafiteiros estarem na faixa entre 16 e 20 anos de idade, entre os vinte 

com os quais interagi e estabeleci algum contato, a grande maioria está na faixa acima 

dos 20 anos de idade, ou seja, não representam o perfil etário predominante na 

totalidade do grupo na cidade (número impreciso, aproximadamente, uma centena de 

indivíduos). Apenas três dos interlocutores têm menos de 18 anos. Por outro lado, dos 

vinte e quatro, apenas três se identificam como negros, destes, dois rapazes e uma moça. 

É difícil apontar com precisão o percentual geral de negros entre os 

pichadores/grafiteiros, dada a fragilidade intrínseca do critério “racial” para 

classificação, mas, a partir da observação, posso estimar que seja uma proporção 

próxima a essa. 

 Em termos de escolaridade, a grande maioria possui ensino médio completo. 

Dos vinte e quatro interlocutores, doze estão no ensino superior (cursam artes visuais, 

publicidade, design, letras, ciências sociais, medicina veterinária e engenharia florestal), 

sendo estes quatro rapazes e oito moças. Quatorze dos interlocutores trabalham, entre 

estes, a maioria é composta de empreendedores autônomos e de trabalhadores do tipo 

freelancer (sem vínculo empregatício formal) ou, como eles dizem, “frila”. Três rapazes 

e uma moça são tatuadores, seis garotas fazem “frila” como garçonete em bares e 

restaurantes. Outras ocupações entre os demais interlocutores: design, comércio de 

material de street art, corte de cabelo, vendas, costura e participação em projetos de 

pesquisa/extensão via universidade (bolsistas). Das situações econômicas mais 

contrastantes entre os vinte e quatro pichadores/grafiteiros, destaco, de um lado, um 



47 

 

rapaz pobre e desempregado, morador da zona oeste que, na falta de dinheiro, furta latas 

de tinta em construções para fazer suas pichações; de outro, uma garota que também 

mora na zona oeste, financeiramente dependente dos pais, que são, no entanto, pessoas 

com condições financeiras de bancar as frequentes viagens da filha por diversas cidades 

(Porto Alegre, Pelotas, Florianópolis, São Paulo...) para pichar/grafitar e ampliar sua 

rede de relações com pichadores/grafiteiros. 

 Neste ponto, cabe colocar em paralelo o recorte utilizado na monografia A 

Identidade Cultural dos Pichadores de Santa Maria, de Gabriela Cargnelutti (2014), 

publicitária e pichadora/grafiteira, uma das principais interlocutoras da minha pesquisa. 

Cargnelutti (2014) entrevista oito pichadores/grafiteiros (sete rapazes e uma moça) que 

considera “expressivos” na prática da pichação/graffiti na cidade. A partir de 

questionários semiestruturados e da vivência com o grupo, ela traça uma descrição 

geral: “[...] são homens, jovens, solteiros, pertencentes à classe C, moram em imóveis 

próprios com os pais, concluíram o ensino médio e buscam formação superior”. A 

publicitária/pichadora/grafiteira chama a atenção também para o fato de que eles 

“frequentam lugares públicos para entretenimento e lazer, (...) fumam maconha e 

praticam pichação regularmente, tendo preferência por pichar em grupo” 

(CARGNELUTTI, 2014, p. 48-49).  

 Chamo a atenção para o fato de que aqui interessa menos a descrição geral 

traçada por Cargnelutti (2014), que em grande parte coincide com a delineada por mim, 

e mais a questão de se perceber que se trata de “uma nativa” construindo a visibilidade 

do seu próprio grupo. Para ser mais preciso no que quero dizer: o recorte da amostra 

feito por ela para ser dado a ver em sua pesquisa pode falar não só sobre o perfil do 

grupo, mas, sobretudo, acerca da posição que ela ocupa dentro dele. Como veremos 

adiante, há certas rivalidades e conflitos entre os pichadores/grafiteiros; nesse sentido, a 

partir da observação participante, percebi que a seleção dos oito entrevistados por ela 

sugere quem são os seus próximos, suas afinidades dentro do grupo, da mesma forma 

que a não seleção de certos indivíduos, de outras vozes possíveis; sua invisibilização 

aponta para pontos de tensão e conflito. Algumas pichadoras/grafiteiras com as quais 

interagi, por exemplo, ao comentarem entre si o trabalho de Cargnelutti (2014), 

criticavam-no sob o argumento de que “as mina” (as meninas) haviam ficado sub-

representadas. Temos aí, portanto, um primeiro sinal de que é importante atentar não 

apenas para as lutas semânticas entre as quatro forças sociais (pichadores/grafiteiros; 
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Estado; empresários/proprietários e mídias) em relação ao comum (a cidade 

pichada/grafitada), mas também para as que se dão no interior de cada uma delas. 

 

2.2 “SALVE! PODICRÊ! É NÓIS!” 

 

 Os recortes de gênero, faixa etária, escolaridade e classe social são insuficientes 

para pensarmos os elementos que constituem o que é comum entre os 

pichadores/grafiteiros da cidade. É preciso ir além: o vestuário, as gírias e as músicas, 

em suma, critérios estilísticos, são outros indicadores que devem ser levados em conta 

no adensamento da descrição e análise das regularidades do grupo. Mais do que isso, 

tais elementos são centrais para a compreensão das formas de reconhecimento entre os 

pichadores/grafiteiros, bem como dos conflitos intra e extra grupo. E aqui, evoco Axel 

Honneth, como ponto de partida para essa questão: 

 

Enquanto que com o conhecimento de uma pessoa nos referimos a sua 

identificação, que se pode incrementar gradualmente, como indivíduo, com o 

reconhecimento podemos designar o ato expressivo mediante o qual é 

conferido àquele conhecimento o significado positivo de uma apreciação. 

Diferente do conhecimento, que é um ato não público, cognitivo, o 

reconhecimento depende dos meios, nos quais se expressa o fato de que a 

outra pessoa deve possuir ‘validade’ (...) equivalentes a expressões 

vinculadas ao corporal (HONNETH, 2011, p.170)3. 

  

 Obviamente, Honneth (2011) não encerra essa discussão sobre reconhecimento, 

ele apenas aponta um caminho. Outros autores, como Nancy Fraser (2006), apresentam 

seus contrapontos, deslocando, por exemplo, a questão do reconhecimento na direção do 

seu entendimento mais enquanto uma questão de status social e de reivindicação por 

equidade social (de maneira relacional com a questão da redistribuição), do que como 

uma questão de auto realização. O que importa reter de Honneth (2011), por ora, é o 

destaque que ele dá às expressões corporais. Ele sublinha que são as expressões 

corporais que coordenam a ação social, elas são um mecanismo fundamental de 

visibilização social. Fazer visível pressupõe um saber comum acerca das formas 

enfáticas de expressão, abreviaturas simbólicas. Gestos de reconhecimento: metaação 

que sinaliza uma apreciação. Reconhecimento é, nessa perspectiva, um ato performativo 

que remete a uma parábola moral, pois as expressões corporais simbolizam uma reação 

                                                           
3 Tradução minha. 
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necessária para “fazer justiça” à pessoa reconhecida. Enquanto relações sociais, esses 

atos performativos e expressões corporais são atravessados por questões de poder, algo 

que sinaliza, segundo Rancière (2005), uma ligação intrínseca entre estética e política. 

Nesse sentido, no estudo dos pichadores/grafiteiros, a observação das corporeidades é 

um fio condutor para a interpretação e elaboração teórica acerca de suas formas de 

socialização e individuação. 

 Em termos de vestuário, a maioria dos pichadores/grafiteiros usa boné de aba 

reta, calças e casacos de moletom com capuz. Eles usam jeans, mas preferencialmente 

calças, bermudas e camisetas largas, aparentando-se com certa moda global hip-hop. 

Outras características desses indivíduos são o uso alargadores nas orelhas, piercings e a 

marcação da pele com tatuagens. A maioria ouve rap, alguns pichadores/grafiteiros são 

MC’s, mas também o punk rock, o hardcore, o funk, o reggae e o rock se fazem 

presentes em suas referências e repertórios culturais. O consumo de cannabis (maconha) 

e, sobretudo, a presença constante de referências imagéticas à planta entre os 

pichadores/grafiteiros são igualmente fortes elementos identitários do grupo, 

sinalizando a presença daquilo que Becker (2008) denomina como cultura da droga. 

Mais especificamente, o reconhecimento, o aprendizado e a visibilização de uma 

cultura da maconha. Outro aspecto marcante é a prática do skate, muito apreciada por 

eles, elemento que reforça a centralidade da rua, do espaço público enquanto espaço 

primordial de sociabilidade entre os pichadores/grafiteiros. Há também uma maneira 

específica de caminhar, que chama a atenção pelo movimento enfático dos braços, pela 

abundância de gesticulações ao falar e um modo de ritmar as passadas que acenam (e 

encenam) um estar à vontade, um estar familiarizado com a rua, sinalizando uma 

abertura ao devir-rua. Todos esses elementos são formas de reconhecimento 

intersubjetivo, meios de expressar, em uma via de mão dupla, a validade dos indivíduos 

em relação ao grupo. Usar essas vestes, engajar o corpo dessa maneira, compartilhar um 

repertório musical, andar de skate, consumir e exaltar a cannabis, tudo isso compõe um 

repertório de possibilidades para a ação de cada indivíduo no sentido de validar-se como 

alguém que participa/pertence ou que está apto a participar/pertencer ao grupo, assim 

como para validar e reconhecê-lo enquanto tal, ou seja, para ser reconhecido enquanto 

alguém que reconhece. 
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Imagem 2 – “Estilo pichador/grafiteiro”, pichação/graffiti em muro de residência, Rua 

Barão do Triunfo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

 Há uma espécie de linguagem das ruas, na qual as gírias são o “léxico nativo”, 

ou seja, são elas que dão o tom das conversas entre os membros do grupo. Destaco, 

inicialmente, as saudações características dos pichadores/grafiteiros. Três delas 

merecem destaque: Salve!; Podicrê!; É nóis! A primeira delas é mais utilizada em 

pichações/graffiti, por exemplo, “Salve! Zona Oeste”, e em eventos, como nas batalhas 

de rimas. Já podicrê, que não é uma mera aglutinação de “pode crer”, é uma gíria que 

aparece o tempo todo nas conversas. Um salve geralmente vem seguido de um podicrê. 

Quando um pichador/grafiteiro está falando com outro, o que está ouvindo procura 

sempre responder com vários podicrê entre as frases daquele que está a falar. Mais 

ainda, qualquer frase dita entre eles, seja assertiva ou interrogativa, pode ser antecedida 

ou precedida por um podicrê: “podicrê, vou pegar uma cerveja”, “podicrê, empresta o 

spray?”, “podicrê, esse trampo é teu?”. As despedidas também são marcadas pela gíria: 

“podicrê, a gente se fala amanhã”, “vou nessa, podicrê”.  
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 A gíria é nóis, por sua vez, é utilizada tanto em pichações/graffiti quanto nas 

conversas corriqueiras. Ela significa algo para além de “somos nós”. Mais 

especificamente, além da questão do pertencimento, de distinção em relação aos outros, 

é nóis alude principalmente a ideia de “somos nós aparecendo”, “somos nós 

representando a pichação/graffiti”, “somos nós marcando nossa presença na cidade”, 

“somos nós espalhando nossa marca pela cidade”. Trata-se, portanto, de uma gíria que 

remete à questão do pertencimento casada com a questão da visibilidade. Não 

raramente, as três gírias podem ser usadas ao mesmo tempo, em uma mesma frase, 

geralmente em circunstâncias e interações marcadas por uma super afirmação do 

pertencimento e da visibilidade: “Salve! Podicrê! É nóis!”. 

 

Imagem 3 – “É nóis”, pichação/graffiti em residência, Rua Araújo Viana 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 Dentre as principais gírias está o rolê, que pode ter pelo menos três significados, 

dependendo do contexto em que for empregada. “Dar um rolê” pode ser traduzido como 

“sair pela rua para pichar/grafitar”; mas rolê também pode fazer referência aos pontos 

de encontro dos pichadores/grafiteiros na cidade, ou melhor, à frequência com que o 

pichador/grafiteiro é visto e dado a ver perante seus pares nesses espaços de 

sociabilidade, uma questão de visibilidade: “encontrar a galera no rolê”, “faz tempo que 

não te vejo no rolê”, “nunca vi esse cara no rolê”, “ele sumiu do rolê”. Outro sentido 
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para a gíria é o de pertencimento e reconhecimento, “eu sou do rolê”; “os que são do 

rolê”.  

 Quebrada é outra gíria muito utilizada, significa periferia, só que não apenas em 

seu sentido de bairro ou vila. Trata-se também de uma questão de pertencimento, pois o 

emprego dessa gíria é feito em situações em que geralmente fica expresso, de maneira 

mais ou menos explícita, certo orgulho da familiaridade em relação aos riscos, aos 

perigos e precariedades da vida na periferia: “ando pela quebrada”, “na minha 

quebrada”, “venho da quebrada”, “conheço a quebrada”. Como índice desse orgulho, 

grande parte das pichações/graffiti faz referência às quebradas, que podem ser 

inscrições na forma dos nomes de bairros ou vilas (Camobi, Tancredo Neves, Santa 

Marta...), mas que geralmente fazem uma referência geográfica mais abrangente no 

mapa da cidade: Zona Leste (Z.L.), Extremo Leste, Zona Oeste (Z.O.), Lado Oeste... 

Mesmo aqueles pichadores/grafiteiros que moram no centro da cidade utilizam a gíria 

enquanto indicador de pertencimento; se não são nem vêm da quebrada, é importante 

para eles mostrar, dar a ver (acenar e encenar) que, pelo menos, andam eventualmente 

pela quebrada. 

 

Imagem 4 – “Z.O.”, tag em parede de residência, Rua Serafim Valandro 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 5 – “Lá do (lado) oeste”, pichação em muro de estabelecimento comercial, Rua 

Gaspar Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

 A gíria trampo significa trabalho, em amplo sentido. “Preciso arranjar um 

trampo” quer dizer “preciso arranjar um trabalho, um emprego, uma fonte de renda”. 

Mas a gíria vai além, ela é também é utilizada para referir-se à pichação/graffiti: “vou 

colocar meu trampo na rua”, “fazer um trampo naquela parede”. Neste caso, o uso da 

gíria trampo não passa necessariamente pela questão monetária, sendo o processo 

criativo o sentido central que lhe é atribuído pelos pichadores/grafiteiros. Criar um 

desenho colorido elaborado ou mesmo uma simples tag (assinatura das ruas) exige 

sempre algum esforço criativo, é necessário estar “com a mente a milhão”, como dizem 

os pichadores/grafiteiros. O processo criativo da “mente a milhão” é seguido pelo ato de 

“colocar o trampo na rua”, etapa que, segundo os pichadores/grafiteiros, exige um 

“estudo do lugar”. Como arremate, o registro do trampo em foto ou vídeo e 

compartilhamento com os pares. Tais ações desses indivíduos apontam para uma 

produção estética dos processos de individuação e socialização,  

 

Códigos e corporeidades (técnicas) que lhes permitem identificar ou, ao 

contrário, se desligar, numa escala infinita de variações, das representações 

ou dos enunciados culturais nos quais exercem ou se expõem. (GARRABÉ, 

2009, p. 65).  
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 O trampo é, acima de tudo, um trabalho sobre si, produção de si, subjetivação, 

autopoiesis... Muito antes da questão monetária, o que está em jogo é a potência de agir 

e o desejo de reconhecimento. 

 Chamo a atenção para o fato de que essa forma de encarar a prática da 

pichação/graffiti, enquanto trampo, aponta para pelo menos duas outras questões 

importantes: primeiramente, existe um contraste dessa semântica do trabalho em relação 

às frequentes rotulações de "vagabundos" das quais os pichadores/grafiteiros são alvo. 

A rotulação é feita corriqueiramente no sentido de rechaçar quem não trabalha, mais 

especificamente, aviltar quem não faz dinheiro, ou desprezar quem tão simplesmente 

não demonstra muito apreço em relação à crença de que “o trabalho dignifica o 

homem”. Na pesquisa de campo junto aos pichadores/grafiteiros, entretanto, observei 

outros vieses. Os pichadores/grafiteiros têm ou fazem trampos em amplo sentido: uns 

possuem um trampo convencional que gera renda em paralelo com a prática não 

remunerada da pichação/graffiti; outros têm na pichação/graffiti uma fonte de renda, 

seguidos dos aspirantes, ou seja, dos pichadores/grafiteiros que acham que seria 

formidável fazer dinheiro com seus riscos e cores, aliar o útil ao agradável, e, com vistas 

a tal fim, conduzem sua ação no sentido de um constante aprimoramento das 

corporeidades, das técnicas da pichação/graffiti, sinalizando, assim, um esforço, algo 

que “dá trabalho”. Para ser mais preciso no que quero dizer, o léxico dos 

pichadores/grafiteiros transborda a dimensão monetária do trabalho, fazendo com que o 

termo depreciativo “vagabundo” sofra um relativo esvaziamento de sentido. 

Paralelamente, a segunda questão aponta para o fato de que há uma etapa invisível na 

elaboração do trampo, ou seja, há um processo criativo e de aprendizagem que fica 

longe dos olhos dos caminhantes e observadores das ruas, algo que antecede o dar a ver, 

os bastidores, invisíveis à maioria dos citadinos, da construção da visibilidade da 

pichação/graffiti. Em grande medida, esse processo de produção das técnicas e dos 

códigos da pichação/graffiti reside nessa região de sombras, onde mergulharei nos 

capítulos subsequentes.  

 Corre também é uma gíria dos pichadores/grafiteiros. Não enquanto verbo, mas 

como substantivo: o corre. Trata-se, por um lado, de uma abreviação da palavra 

correria, em seu sentido de corre-corre, de cotidiano marcado pela pressa, pela falta de 

tempo. Entretanto, o corre não se dá somente em função de atividades e compromissos 

convencionais (trabalho, estudos, família...) que, como bem assinalado por Simmel 
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(2009) em As Grandes Cidades e a Vida do Espírito, em grande medida se resumem a 

uma corrida em torno do (e movida pelo) dinheiro. Porém, isso não é tudo: quando um 

pichador/grafiteiro diz “tamo aí no corre”, “tamo aí no corre, trampando direto, mas 

sempre no rolê”, ele também está se referindo ao esforço de conciliar as atividades e 

compromissos convencionais (o corre-corre, a corrida monetária) com a prática da 

pichação/graffiti, algo como: “estou aí, tentando sempre achar um tempo entre os 

afazeres para dar um rolê”. Essa questão sublinha um empenho por parte dos 

pichadores/grafiteiros em abrir e/ou conservar fendas de tempo livre e lazer em meio 

aos imperativos da rotinização disciplinadora.  O corre remete, portanto, àquilo que De 

Certeau (2007) chama de táticas para a invenção do cotidiano. 

 Ao observar suas interações, percebi que é importante para os 

pichadores/grafiteiros dar a ver perante seus pares que há uma luta individual para que o 

corre-corre não soterre os rolês, ou seja, um corre para que o corre-corre, a pressa e a 

falta de tempo, não sejam desculpas para a interrupção das saídas para pichar/grafitar 

pela cidade. No sentido sinalizado pelas antropólogas Cornélia Eckert e Ana Luiza 

Carvalho da Rocha em relação à primazia do caráter afetual (irracional) na composição 

da paisagem urbana brasileira, temos aí um exemplo de “ ’estetização’ da vida 

quotidiana como forma última de desafiar a dispersão e o aniquilamento existencial de 

seu corpo social” (ROCHA & ECKERT, 2013, p.239).  Longe de ser tão somente o 

reino do caos, da calculabilidade e da fragmentação social, a cidade é palco de 

encontros, trocas e memórias.   

 Não é simples estar no corre, visto que os rolês, permeados por infrações e/ou 

estigmas, podem interferir de maneira não desejada na vida cotidiana dos 

pichadores/grafiteiros, colidindo moralmente com suas atividades e compromissos 

convencionais. O corre implica risco de colisão. Em muitas circunstâncias, na colisão 

com os poderes instituídos, com a polícia especialmente, pode haver uma transmutação 

do corre: de substantivo para verbo no imperativo. Como diz uma letra do Rima 

Suprema, grupo de rap da Zona Leste da cidade: “corre que lá vem os ‘homi’!”. Afinal 

de contas, parece bastante sugestiva uma pichação/graffiti que vi pelas ruas de Santa 

Maria em minhas andanças: “pichar é uma arte, correr faz parte!”.  

 O corre remete a outra gíria dos pichadores/grafiteiros: missão. Trata-se do 

encargo que cada pichador/grafiteiro chama para si de dar-se a ver. “Tamo aí, na 

missão!”, “tô só por fazer aquela missão”. A missão de elevar a sua tag, sua assinatura 
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das ruas ou marca a uma categoria superior, torná-la o mais visível possível. Sobre a 

escalada de prédios para pichar/grafitar, uma das missões mais consagradas, um dos 

pichadores/grafiteiros locais diz:  

 

É adrenalina mil grau. E tu tem que tá controlando tudo aquilo. Tu tem que tá 

sereno. Tu tem que saber o teu limite. Só na mão. Só seca bem as mão, seca 

os pé, e vai que vai. Já teve prédio que eu subi 10 andares. 

 

 A missão é marcada pelo sentimento de aumento de potência. Ele completa:  

 

Eu me sinto mais inteligente. Questão de estratégia. Tu tem que sempre ter 

uma estratégia para subir nos lugares, pra ti fugir da polícia. Tem que ter 

sempre em mente um plano de fuga. 

 

  Esse sentimento de aumento de potência, uma espécie de superpoder, inclui 

também a ausência do medo da morte (ou pelo menos a sua suspensão circunstancial) 

para a execução da missão. “Não sei se vou morrer pixando, se vão me matar. Vou dar 

muito incômodo ainda”, diz o pichador/grafiteiro. Concluir a missão e ver a própria 

pichação/graffiti estampada pela cidade significa a ostentação da presença, da 

resistência e da superação em relação às adversidades (a polícia, as texturas irregulares 

das superfícies urbanas, o corre-corre...). Uma conquista que diz algo como “não foi 

dessa vez que me pegaram”. Cabe notar também que, sendo a criação de uma tag a 

criação de um alter ego, de um personagem; a missão carrega, assim, uma dimensão de 

ato heroico não só pelos riscos que a envolvem, mas pelo caráter alegórico da prática. 

Em outras palavras, “as missões funcionam como simulacros de situações que remetem 

para imaginários cinematográficos e alegorias belicistas, contextos particularmente 

adequados à exibição de actos de bravura e à consagração dos mais valorosos” 

(CAMPOS, 2009, p.159.). Nesse ponto, confluem também as figuras legendárias do 

bandido e do aventureiro. 
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Imagem 6 - “O meu cotidiano é um teste de sobrevivência”, pichação/graffiti feita por 

pichador/grafiteiro santamariense em prédio residencial da Avenida Independência, 

Porto Alegre 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

Imagem 7 – “É preciso não ter medo”, pichação em muro de estabelecimento comercial, 

Avenida Roraima 

  

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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 Esses atos de bravura são celebrados e possuem uma gíria própria para designá-

los: cara dura. Trata-se de um derivado da gíria popular “cara de pau”, que alude à 

pessoa que não tem limites e bom senso na hora de agir, que faz o que quer do jeito que 

quer, não importando o que os outros pensam a respeito ou o constrangimento que ela 

pode causar. O que está em jogo é chocar as pessoas com atos e palavras e orgulhar-se 

disso, provocando admiração entre os pares e assombro entre aqueles que são contrários 

à prática da pichação/graffiti. A atitude cara dura reforça o heroísmo da missão. Uma 

coisa é o pichador/grafiteiro colocar na parede o seu trampo ilegal às escondidas, outra 

é fazê-lo às claras, sob os olhares dos transeuntes e das câmeras de segurança, de modo 

que esteja suscetível de ser surpreendido pelo repentino aparecimento de uma viatura da 

polícia ou do proprietário do imóvel alvejado pelos rabiscos e cores. Nesse sentido, a 

fala de uma das pichadoras/grafiteiras é bem ilustrativa:  

 

Essa cara dura de ir pra rua e enfrentar milhares de opiniões diferentes a 

respeito disso, de enfrentar o perigo de ser preso, de ter problemas a respeito 

disso, eu acho que é uma coisa muito admirável. 

 

 Por várias vezes presenciei conversas de pichadores/grafiteiros que exaltavam a 

tranquilidade, a coragem, ou seja, a cara dura com que dois pichadores/grafiteiros de 

destaque na cena local subiam em prédios para pichar/grafitar ilegalmente. Nesse 

sentido, lembro de Kojève (2002, p. 4), que atribui uma dimensão ontológica ao risco, 

dizendo que: 

 

O homem se confirma como humano ao arriscar a vida para satisfazer seu 

desejo humano, isto é, seu desejo que busca outro desejo [...]. Desejar o 

desejo do outro é, em última análise, desejar que o valor que eu sou ou que 

represento seja o valor desejado por esse outro (...) E o risco de vida pelo 

qual se confirma a realidade humana é um risco em função desse desejo. 

Falar da origem da consciência-de-si é, pois, necessariamente falar de uma 

luta de morte em vista do reconhecimento. Sem essa luta de morte por puro 

prestígio nunca teria havido seres humanos na Terra. 

 

 Nessas lutas de morte por prestígio, há conflitos não apenas com os poderes 

hegemônicos/estabelecidos, mas intra grupo. A gíria atropelar, por exemplo, significa 

pichar/grafitar por cima da pichação/graffiti de outro pichador/grafiteiro. O atropelo 

tem uma dimensão valorativa, é visto como uma falta de respeito, uma afronta. 

Contudo, ao mesmo tempo em que “não atropelar o trampo do outro no rolê” é uma 

espécie de regra do grupo, a maioria reconhece também que “o atropelo faz parte do 
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rolê”. Trata-se, portanto, de uma relação ambígua com a prática do atropelo. Em parte, 

isso pode ser compreendido pelo fato de que o atropelo é uma forma de tornar o 

conflito manifesto, que, como tal, carrega uma dimensão de desafio, algo que pressupõe 

a autonomia do desafiado, sua não infantilização, a não tutela do outro. É igualmente 

importante destacar aqui que a relação que os pichadores/grafiteiros da cidade 

estabelecem com a prática do atropelo muda de geração para geração. Observei que, na 

primeira onda da pichação/graffiti de Santa Maria, entre 2001 e 2011 (DANTAS, 2011), 

os atropelos eram menos frequentes e encontravam maior reprovação entre os 

pichadores/grafiteiros. Essa abertura para reconhecer que “o atropelo faz parte do rolê” 

é algo mais recente, mais característico das novas gerações. Antes, o grupo era 

reduzido, “todo mundo se conhecia”, existia certo respeito em relação ao trampo do 

outro, era fácil de identificar e retaliar eventuais atropeladores, situação que mudou 

com o aumento do número de pichadores/grafiteiros, tornando o cenário da segunda 

onda (2012-2016) mais competitivo e individualista. Em certos casos, a competição 

pode ganhar a forma de rixa entre pichadores/grafiteiros ou crews (grupos de 

pichadores/grafiteiros). Os atropelos pelos muros da cidade são indícios desse estado de 

hostilidade, dessas querelas que, no léxico nativo, são conhecidas como tretas. 

 

Imagem 8 – “Atropelos I”, sobreposição de tags em parede de residência, Rua Araújo 

Viana 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 9 – “Atropelos II”, treta entre crews em parede de residência, Rua André 

Marques 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

 O teor belicista dessas alegorias e simulacros espetaculares que permeiam as 

missões fica bastante explícito na gíria tocar o terror. “Na noite, os pixador tocando os 

terror, o sistema ficou em choque, até na TV passou... digitou 190, ‘riscaram toda 

minha casa’... as crews representou... Santa Maria tá  riscada”, diz a letra da música 

“Pixadores”, de Young Maike, MC da zona leste da cidade. Nesse aspecto, o heroísmo 

dos pichadores/grafiteiros é, sobretudo, anti-heróico, pois “anti-sistema”. Não se trata 

do herói “law and order” consagrado pela cultura pop (cinema e histórias em quadrinho, 

especialmente), e sim de um herói terrorista. Esse caráter malevolente que envolve a 

prática da pichação/graffiti também ganha expressão em outra gíria: cramulhado. Trata-

se de uma referência ao cramulhão, figura típica do imaginário ocidental, mais 

conhecida como diabo ou Lúcifer, a personificação do mal4. Quando um 

pichador/grafiteiro diz “hoje a noite tá cramulhada”, quer dizer que a noite está cheia de 

más intenções, de desejo de ferir ou prejudicar. “Aquela parede tá cramulhada” 

                                                           
4 Em algumas regiões do Brasil, Norte e Nordeste principalmente, fala-se cramunhão, também conhecido 

como Capeta da Garrafa. As imagens e as narrativas em torno dessa figura, nessas versões mais 

regionais, remetem à ideia de pacto, que consiste, geralmente, na troca da alma pela realização de algum 

desejo (dinheiro, poder e glória, basicamente).  
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significa que ela foi tomada pelos cramulhões riscadores, que ela está totalmente 

coberta de pichações/graffiti. Todavia, a atmosfera cramulhada não deve ser entendida 

como uma via de mão única. Como na maioria das cosmogonias “pagãs” (não 

maniqueístas), o mal está em todo lugar, assim, as más intenções, o desejo de ferir e 

prejudicar pode recair sobre os próprios pichadores/grafiteiros. Isso se dá quando eles 

são pegos pela polícia ou por algum proprietário enfurecido, quando estes não se 

contentam apenas em denunciá-los ou enquadrá-los na lei, mas querem fazer 

justiçamento, ou seja, punir os pichadores/grafiteiros aplicando-lhes alguma forma de 

suplício corporal. Tomar tapas, pontapés, tiros de raspão, cuspe ou tinta no rosto, ser 

obrigado a mastigar e engolir a esponja dos rolos de pintura... Eis algumas dessas 

formas de suplício corporal sofridas e relatadas pelos pichadores/grafiteiros. 

 A atmosfera cramulhada, tanto no que concerne à tocação de terror quanto ao 

justiçamento, é marcada também pelo ressentimento. A experiência do ressentimento, 

sua intensidade e os objetos para os quais se dirige têm sua origem, segundo Barbalet 

(1998), em processos de comparação, frustração e opressão. Em outro trecho da mesma 

música de Young Maike, citada anteriormente, há, por exemplo, uma crítica ao poder 

público: “nas quebradas ainda tem sangue, mas é na merda do centro que vocês 

investem a grana!”. Em alguns muros da cidade, a pichação que exclama: “cidade 

opressora!”. De outro lado, aqueles que repudiam as pichações/graffiti e que, no limite, 

endossam o justiçamento, são tomados por um ressentimento que, em parte, pode ser 

compreendido a partir daquilo que o sociólogo Roberto Dutra (2016)5 chama de 

liberalismo popular. Trata-se de alguns valores que tradicionalmente eram associados 

às classes médias, mas que têm encontrado solo fértil para germinarem no seio da 

chamada nova classe trabalhadora. Esse liberalismo popular tem como pano de fundo a 

ideia de que reconhecimento e dignidade pressupõem um indivíduo que “pague as 

próprias contas”, reflete um desejo de ser respeitado na sua privacidade (o sonho da 

casa e do carro próprio são emblemáticos), um projeto de vida calcado na ascensão via 

consumo, uma ojeriza à representação política e um sentimento de abandono em relação 

ao poder público (daí o constante queixume sobre a “bandidagem” e o clamor por mais 

policiamento nas ruas), uma valorização da família, da iniciativa individual e do 

empreendedorismo (que tem como uma de suas inflexões a teologia da prosperidade). 

                                                           
5 Em entrevista para o jornal El País, publicada em 16 de junho de 2016, disponível em: 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/25/politica/1464213018_877456.html 
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Para esses indivíduos, ter o muro de casa ou a fachada do estabelecimento comercial 

pichados/grafitados sem autorização, ter a propriedade violada por alguém que, aos seus 

olhos, não passa de um “vagabundo”, é a antítese dos anseios desse liberalismo popular. 

Nesse sentido, “o espírito vingativo e o ressentimento constituem a apreensão 

emocional de uma violação social da satisfação de um desejo” (BARBALET, 1998, 

p.186), e isso se dá em ambos os casos, na tocação de terror e no justiçamento. E mais: 

não se trata, portanto, de um ressentimento que se dá entre classes sociais (e seu 

desdobramento “quebrada versus centro”) tão somente, como um olhar apressado 

poderia sugerir, mas também de um ressentimento intra classe, visto que grande parte 

dos pichadores/grafiteiros e dos proprietários enfurecidos se encontra em um mesmo 

recorte da estratificação social: a nova classe trabalhadora e parte das classes médias. 

 Enfim, com esse esboço sobre os pichadores/grafiteiros de Santa Maria, é 

possível delinear algumas hipóteses interpretativas.  Ler a pichação/graffiti na chave dos 

critérios estilísticos (vestuário, gírias, músicas...), das corporeidades, atos 

performativos, abre caminhos para alargar a compreensão das questões de 

reconhecimento, construção de (in)visibilidades e conflitos intra e extra grupo, para 

além dos recortes mais genéricos (faixa etária, gênero, escolaridade e classe social). 

Esses processos de individuação e socialização são permeados por riscos, lutas de morte 

por puro prestígio que formam e deformam laços, bem como por formas de 

ressentimento que não se dão apenas entre classes sociais (ou periferia versus centro), 

mas intra classe social. Essas questões passam, portanto, ao largo das visões 

policialescas (que hegemonizam grande parte dos jornais locais) bem como das 

interpretações romantizadas que reduzem a pichação/graffiti a uma manifestação 

puramente classista ou étnico-racial. 

 Outro aspecto importante são os transbordamentos promovidos pelos 

interlocutores em relação à dicotomia entre graffiti (legal, “arte”, “bonito” ...) e 

pichação (ilegal, crime, “feio” ...) estabelecida pelo Estado, pelas empresas e pela 

maioria dos meios de comunicação. Como veremos adiante, os sujeitos transitam entre 

as duas práticas e definições, indo inclusive para além delas (o grapixo; a colagem de 

adesivos, conhecidos como stickers; produção e colagem de zines...). A grande maioria 

dos pichadores/grafiteiros risca, cola e pinta os muros e paredes da cidade sem 

autorização dos proprietários, o que não os impede de também o fazerem de forma 

autorizada, quiçá, remunerada. Em outras palavras, os grafiteiros (os dentro da lei), 
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aqueles que fazem trampos autorizados, são ou foram pichadores (fora da lei), fazem ou 

fizeram trampos ilegais em algum momento de suas trajetórias, ou seja, infringem ou já 

infringiram a lei e, portanto, também passam ou já passaram por frequentes processos 

de acusação e rotulação públicas: “vândalos”; “criminosos”; “bandidos”... Eis o 

principal argumento para o uso que faço nesta etnografia dos termos “pichação/graffiti” 

e “pichadores/grafiteiros”. O emprego da grafia dos dois termos unidos e, ao mesmo 

tempo, separados pelo sinal gráfico de uma barra, se dá como uma tentativa de sublinhar 

no texto o fato de que, em Santa Maria, as fronteiras que separam as duas práticas são 

bastante porosas. Poderiam ser usados aqui outros termos que superam a dicotomia, 

como “grafismos urbanos” (FONSECA, 1981) ou “apropriações visuais do espaço 

urbano” (KESSLER, 2008), porém, eles estão bastante distantes da “língua nativa”, ou 

seja, do vocabulário dos interlocutores. A minha opção pelas formulações 

“pichação/graffiti” e “pichadores/grafiteiros” é, portanto, uma tentativa de ser fiel ao 

campo, de estabelecer uma unidade de análise em que soe a voz deles, superando a 

dicotomia. 

 Mas, afinal de contas, quais são as motivações para a prática da 

pichação/graffiti? Com base nas interações e observações junto aos 

pichadores/grafiteiros, e naquilo que foi dito até aqui, torna-se possível pontuar, mesmo 

que genericamente, suas motivações para a prática da pichação/graffiti em quatro 

tendências: 1) busca por adrenalina, os prazeres da transgressão; 2) busca por amizade, 

reconhecimento, status e marcação de território; 3) vontade de expressar-se e/ou 

protestar; 4) aspiração profissional e/ou fonte de renda. É importante ressaltar que essas 

motivações não são estanques nem necessariamente excludentes. Pelo contrário, elas 

são dinâmicas e variam de acordo com a trajetória pessoal de cada pichador/grafiteiro. 

Elas podem, em alguns casos, seguir uma escala evolutiva, de 1 a 4, porém, a partir da 

observação participante, percebi o desenrolar de uma lógica mais complexa, ou seja, as 

motivações tendem, sobretudo, a se combinar e recombinar de diferentes maneiras.  

 

2.3 A CIRCULAÇÃO DOS JOVENS PELA CIDADE 

 

 Falar sobre pichadores/grafiteiros é falar sobre juventude. Estudos e 

problematizações sobre essa categoria são bastante clássicos nas ciências sociais. O 

artigo Muitas Palavras: a discussão recente sobre juventude nas ciências sociais, de 

Alexandre Barbosa Pereira (2010), antropólogo de destaque nos estudos sobre os rolês 
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dos pixadores de São Paulo (PEREIRA, 2005), faz um belo apanhado das diferentes 

interpretações das quais a categoria juventude é passível. A partir dessa leitura, podemos 

dizer que a ideia de juventude, assim como a de infância, é muito mais um construto 

social do que uma determinação biológica. Melhor, há uma imbricação entre natureza e 

cultura na definição social das idades. Como dito anteriormente, recortes etários são 

insuficientes para interpretarmos a construção das (in)visibilidades da pichação/graffiti 

em Santa Maria. Como ressalta Pereira (2010), nos estudos sobre juventude, outras 

clivagens (classe social e gênero, por exemplo) e temas devem ser levados em conta, 

dentre eles, a questão do corpo, do tempo livre, do lazer e da violência. Foi exatamente 

nesse sentido que procurei traçar as regularidades dos pichadores/grafiteiros no tópico 

anterior. 

 No artigo Os circuitos dos jovens urbanos, o antropólogo José Guilherme 

Magnani (2005) propõe a unidade de análise circuito, tendo como ponto de partida uma 

crítica ao uso da categoria juventude devido a seu caráter excessivamente polimorfo, 

genérico. Magnani (2005) também procura fugir das perspectivas que delimitam a 

juventude enquanto etapa de um processo, marcada tanto por fatores biopsicológicos, 

rituais de passagem, mudança de status e ingresso em esferas específicas (mercado de 

trabalho; constituição de família; pertencimento de grupos...). Ele busca outro ponto de 

articulação entre temas e recortes aparentemente desconexos: o espaço urbano. Há 

também, nessa perspectiva, um afastamento em relação à consagrada ideia das tribos 

urbanas, de Michel Maffesoli (1987), devido a seu caráter demasiado homogeneizador 

e exoticizante em relação aos grupos juvenis. Diferentemente, a proposta de Magnani 

(2005) é a de chamar a atenção para a sociabilidade, e não tanto para as pautas de 

consumo e estilos de expressão ligados à questão geracional. Ele também procura 

valorizar as permanências e regularidades, em vez da fragmentação e do nomadismo. 

Nesse sentido, o autor propõe a denominação circuitos jovens, cuja ideia é privilegiar a 

análise da inserção na paisagem urbana por meio da etnografia dos espaços por onde os 

atores sociais circulam, seus pontos de encontro, ocasiões de conflitos e a dinâmica das 

trocas. Para tentar não cair em generalidades e, ao mesmo tempo, não se perder nas 

particularidades dos estudos de caso, o autor propõe as seguintes unidades de análise: 

pedaço; mancha; trajeto e, englobando estas, circuito. É a partir dessa família de 

categorias que busco traçar um esboço de um mapa, um croqui dos espaços por onde 
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circulam os pichadores/grafiteiros de Santa Maria, e, assim, abrir caminhos mais 

alargados para a compreensão de suas encenações e dos olhares que suscitam. 

 Magnani (2005) define o pedaço como um espaço intermediário entre o espaço 

privado (a casa) e o espaço público, ou seja, um ponto de encontro na cidade. Um 

espaço marcado por uma sociabilidade mais ampla do que a calcada nos laços 

familiares, mas mais significativa, estável e densa do que as relações formais, 

burocratizadas e individualizadas impostas pela sociedade. No caso da presente 

pesquisa, trata-se daquilo que os pichadores/grafiteiros chamam de point ou, no caso de 

Santa Maria, rolê. Podemos destacar como esses pontos de encontro o Centro 

Desportivo Municipal, conhecido como Farrezão, e uma loja de materiais de street art, 

ambos no Bairro de Fátima; a Praça dos Bombeiros e um antigo bar, localizados no 

Bairro Bom Fim; a Rua do Rosário, em frente a dois bares, no Bairro do Rosário; os 

escombros de um imóvel abandonado, conhecido por eles como “casa da árvore” ou 

“C.A.”, em um beco do centro; os canteiros da Rua Alberto Pasqualini, localizada no 

centro; a concha acústica e as quadras esportivas do Parque Itaimbé; uma praça na 

Cohab Tancredo Neves e outra no Bairro Nonoai. 

 Cada um desses pedaços tem uma dinâmica própria. A casa da árvore e a loja de 

street art, por exemplo, são pontos de encontro hegemonizados pelos 

pichadores/grafiteiros, ou seja, sua presença e seus códigos são dominantes ali, havendo 

pouca ou nenhuma presença de outros grupos sociais. Já em relação às praças, a 

configuração é outra. Observei que, pela parte da manhã, a Praça dos Bombeiros (uma 

das praças preferidas dos pichadores/grafiteiros) é frequentada majoritariamente por 

idosos que ali se encontram para fazer exercícios ou levar seus cães de estimação para 

passear. Perto do meio dia, o movimento diminui, vê-se alguns trabalhadores que 

aproveitam o intervalo do almoço para descansar, e estudantes que cruzam indo ou 

vindo das aulas. Durante a tarde, o movimento aumenta, circula pela praça um público 

bastante heterogêneo. Nas tardes de sábado há uma feira com brechó de roupas e cães 

para adoção, predominando um clima bastante familiar: casais sentados em suas 

cadeiras de praia, tomando chimarrão, e muitas crianças brincando. Os 

pichadores/grafiteiros chegam apenas à noite, e sua presença se confunde com a de 

outros jovens com os quais interagem madrugada adentro. A prática do skate e o 

consumo de maconha são a amálgama dessas interações. O auge da presença dos 

pichadores/grafiteiros na praça se dá na “Batalha dos Bombeiros”, uma espécie de 
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campeonato de rimas entre MC’s, que ocorre mensalmente, geralmente na segunda 

sexta-feira do mês. Panos pintados com palavras de ordem (como “a Globo mente” e 

“anti-nazi”) ou com as tags de algumas crews ornamentam a parte da praça onde ocorre 

a roda de rimas. Nessas noites, a fumaça dos baseados (cigarros de maconha) se mistura 

com a fumaça da carrocinha do “tio” que vende churrasquinho e com o cheiro forte das 

doses de cachaça de guaco com mel que passam de mão em mão, compradas em um 

antigo bar dos arredores da praça. É na mistura desses elementos sonoros, visuais, 

olfativos e gustativos que a Praça dos Bombeiros se torna um point para os 

pichadores/grafiteiros, sempre em interação com seus aliados diretos (MC’s, 

apreciadores de rap, skatistas, “maconheiros”, jornalistas independentes, estudantes de 

ciências humanas, militantes anarquistas...) e indiretos (o “tio do churrasquinho” e o 

“tio do bar”, que, além de vender bebidas, empresta o banheiro do estabelecimento, já 

que na praça não há banheiros). Contudo, assim como há aliados, há conflitos. Alguns 

vizinhos e frequentadores da praça evitam cruzar pelo local à noite, alegando que falta 

policiamento, pois, na visão deles, “lá só dá marginal e maconheiro”; “essa gente que só 

sabe estragar a praça e riscar os bancos que recém foram colocados”. 

 

Imagem 10 – “Casa da Árvore I”, fachada da Casa da Árvore, escombros de um imóvel 

abandonado, point dos pichadores/grafiteiros 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 11 – “Casa da Árvore II”, hall de entrada da Casa da Árvore, escombros de um 

imóvel abandonado, point dos pichadores/grafiteiros 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 A unidade de análise mancha (MAGNANI, 2005), por sua vez, designa algo 

mais estável (geograficamente circunscrito no espaço urbano) e aberto, que acolhe um 

número maior e mais diversificado de pessoas do que o pedaço. Não se trata de 

membros, mas de usuários, pois a categoria mancha dá mais ênfase à oferta de 

determinados bens ou serviços do que à questão do acolhimento e pertencimento grupal. 

A mancha dos pichadores/grafiteiros em Santa Maria fica concentrada em bairros 

centrais e no centro, no triângulo entre os pontos que ligam o Parque Itaimbé, o 

Farrezão e a Rua do Rosário, tendo como escoadouros principais as ruas Presidente 

Vargas; Tuiuti; Coronel Niederauer; Dr. Bozzano; Venâncio Aires; Andradas e Silva 

Jardim. É nessa mancha urbana que está a maior oferta de bens e serviços valorizados e 

acessados cotidianamente pelos pichadores/grafiteiros: bares; distribuidoras de bebidas; 

boates; lojas de tinta e roupas; estúdios de tatuagem/piercing; praças; escolas; 

universidades e quadras de esporte. 

 Já trajeto (MAGNANI, 2005) diz respeito aos fluxos e deslocamentos 

recorrentes por regiões mais abrangentes da cidade e no interior das manchas. Tal 

categoria possibilita uma visão não guetificada dos grupos. É nos trajetos que eles 
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estabelecem uma gama mais variada de conexões e contatos. Os trajetos são percorridos 

pelos pichadores/grafiteiros de Santa Maria geralmente a pé e/ou por meio de ônibus ou 

moto. São indivíduos provenientes dos quatro cantos da cidade, principalmente, zona 

oeste e norte. A Rua Professor Braga, no centro, onde fica localizado o terminal da linha 

Tancredo Neves (zona oeste) é uma das ruas com maior concentração de 

pichações/graffiti na cidade. Existem também alguns pichadores/grafiteiros que 

picham/grafitam vagões de trem e têm o costume de inventar seus trajetos a pé pela 

malha férrea, principalmente na zona norte e leste da cidade. 

 Englobando essas três categorias, Magnani (2005) propõe a categoria circuito. 

Ela extrapola o espaço físico, descreve o exercício de uma prática ou a oferta de certos 

serviços através de estabelecimentos, equipamentos e espaços urbanos que não mantêm 

entre si uma relação de proximidade espacial. Embora extrapole a questão do espaço 

físico, o circuito tem existência objetiva e observável, sendo reconhecido em seu 

conjunto pelos seus usuários habituais. Podemos dizer que, no caso dos 

pichadores/grafiteiros de Santa Maria, além da prática da pichação/graffiti em si, o 

vestuário, as gírias, as páginas da internet, as músicas e os vídeos produzidos por eles 

mesmos são elementos que dão os contornos do circuito, estabelecendo conexões com 

pichadores/grafiteiros de diversas regiões do país, principalmente, Porto Alegre, 

Florianópolis e São Paulo. 

 Enfim, temos aqui os contornos das regularidades dos pichadores/grafiteiros. 

Esse croqui das urbanidades levou em conta diferentes clivagens sociais, suas 

linguagem, gírias e espaços de circulação. Pincelamos também alguns empreendimentos 

conceituais sobre a vida urbana e acerca da ideia de juventude nos estudos urbanos, com 

vistas a um mapeamento inicial do circuito dos pichadores/grafiteiros de Santa Maria. 

Passamos agora ao adensamento da interpretação das questões relativas aos processos 

de construção de (in)visibilidade dos indivíduos e grupos que partilham a cidade 

pichada/grafitada, valorizando, sobretudo, os caminhos percorridos na pesquisa de 

campo. 
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3  LINHAS TORTAS PELA CIDADE: CENÁRIOS DE INTERAÇÃO 

 

 Este capítulo apresenta alguns itinerários de campo da pesquisa etnográfica em 

que analiso as tensões, conflitos, disputas, resistências e também conformidades e 

deformidades na construção das visibilidades/invisibilidades dos pichadores/grafiteiros 

de Santa Maria. O fio condutor da narrativa são os espaços de interação com os 

interlocutores na cidade. Começo a imersão em campo a partir de uma loja de street art, 

experiência que sublinha a importância dos laços de reciprocidade e a lógica dos 

sistemas classificatórios (as maneiras de colocar o mundo em estrutura, de ordenar 

intelectivamente o caos sensível) na pichação/graffiti. Dessa experiência indoor, 

desdobra-se uma série de cenários de interação com pichadores/grafiteiros, desde a rua, 

em rolês e encontros ao acaso pela cidade, bem como no ciberespaço, na minha 

vizinhança e no meu local de trabalho. Essas trajetórias urbanas conformam o traçado 

errático de uma rede. Busco refletir também sobre como essas linhas tortas pela cidade 

(des)orientaram e desviaram minhas interpretações sobre as visibilidades/invisibilidades 

desse fenômeno globalizado em seu contexto local.  

 Cabe aqui lembrar também de o Ensaio Sobre a Dádiva, de Marcel Mauss 

(2003), pois ele ainda é instigante para se pensar os fundamentos da solidariedade e da 

aliança nas sociedades contemporâneas. Mais do que isso, ele contribui para se encarar 

o espaço urbano enquanto um lugar privilegiado das trocas (em amplo sentido, 

sobretudo, simbólico) e não apenas como lugar da fragmentação, da lógica utilitarista e 

monetária. A partir daí, proponho o esboço de uma etnografia urbana que tem como 

pano de fundo uma noção maussiana das trocas. Dar início à observação participante 

significa também fazer uma aposta na dádiva, não apenas observar sua circulação entre 

os sujeitos pesquisados, mas tecer com eles laços de reciprocidade que de alguma 

maneira instauram a tríplice obrigação de dar-receber-retribuir (não necessariamente 

bens materiais, mas, sobretudo, gentilezas, cumprimentos, elogios, convites, 

informações, confidências, confiança...). 

 Utilizo-me de Claude Lévi-Strauss (2002) para pensar os sistemas simbólicos e 

classificatórios na vida urbana, visto que nos processos de construção de 

visibilidade/invisibilidade subjazem maneiras de ordenar intelectivamente o mundo. 

Mais especificamente, trata-se de um exercício de pensar o graffiti/pichação através de 

“uma leitura pós-estruturalista do estruturalismo” (VIVEIROS DE CASTRO, 2008).  
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Como? A dicotomia entre graffiti e pichação tende a dar o tom do debate público sobre 

o tema e parece ser reflexo dos mecanismos mais elementares do ato universal de 

classificar, de colocar o mundo em estrutura: legal/ilegal, belo/feio, limpo/sujo, 

certo/errado... Entretanto, os termos dessa dicotomia, assim com os pares de oposições 

levi-straussianos, não se encerram sobre si mesmos. Essa leitura “pós-estruturalista do 

estruturalismo”, proposta por Castro (2008), inspirada no conceito de rizoma da dupla 

Félix Guattari e Gilles Deleuze (2000), guiou meu trabalho de campo junto aos 

grafiteiros/pichadores de Santa Maria, mostrando transbordamentos em relação ao 

fechamento, um desdobramento caleidoscópico desse conjunto de simples oposições 

binárias, apontando, assim, para uma lógica contingente, relacional e complexa de 

interpretação e conceituação. Assim que coletava esses percursos práticos na cidade, 

observei um jogo simbólico desenhar-se nas várias triangulações das linhas que me 

propus analisar que não podiam deixar de chamar minha atenção sobre a profusão de 

maneiras de interpretar e ordenar intelectivamente o caos sensível em torno da 

pichação/graffiti. 

  

3.1 A LOJA DE STREET ART: A PICHAÇÃO/GRAFFITI SOB A MIRADA DE 

UMA LEITURA PÓS-ESTRUTURALISTA DO ESTRUTURALISMO 

 

 Observar as formas pelas quais se dão as trocas, como os sujeitos (e a dádivas) 

se inserem e circulam na paisagem urbana, como assinala Magnani (2005), é uma das 

principais características da antropologia urbana. Nesse sentido, em caminhadas pela 

cidade, procurei mapear os pontos de encontro dos pichadores/grafiteiros de Santa 

Maria e escolher um deles para dar início à aproximação.  Foi escolhida uma loja que, 

de acordo com sua página do Facebook, é especializada em “cultura urbana, graffiti e 

street art”, localizada no Bairro de Fátima, aos arredores do centro.  

 O dono da loja é um grafiteiro/pichador bastante conhecido na cidade e um dos 

principais interlocutores na pesquisa. O estabelecimento funciona de segunda a sábado, 

em horário comercial. Além da comercialização de materiais de pintura (sprays, tintas, 

rolos, canetas, cadernos...), são organizadas no local algumas exposições, oficinas, 

debates e happy hour nas noites de sexta e sábado. Assim como as interações entre os 

interlocutores da pesquisa, observei que a ambiência do lugar também tinha algo 

importante a dizer sobre as visibilidades/invisibilidades, ou seja, sobre a construção da 
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inteligibilidade dos acontecimentos (RANCIÉRE, 2005). Este trecho do meu diário de 

campo de 07 de fevereiro de 2014 ilustra esse jogo de luz e sombra e a tensão entre 

termos binários de classificação a partir da observação das paredes da loja: 

 

Alguns avisos nas paredes da loja chamaram a minha atenção. Acima da 

prateleira de sprays há um aviso: “Pichação é crime, art. 65 da lei número 

9.605/98. Proibida a venda a menores de 18 anos. Apenas para pais, 

responsáveis legais e contratantes. Não insista, obrigado.” Ao lado, um aviso 

complementar: “Tenha em mãos: endereço completo com CEP; endereço de 

email; CPF e RG”. Em outra parede há um anúncio das oficinas que a loja 

pretende oferecer: “Inscreva-se nas seguintes oficinas: graffiti (iniciante); 

graffiti (letras); graffiti (personagens); stencil (molde vasado); ioiô 

(iniciante); DJ (iniciante); fotografia pro. (iniciante)”. Nesses dois casos é 

possível perceber uma separação clara entre pichação e graffiti. Lembrei da 

página da loja no Facebook, onde na descrição diz: “cultura urbana, graffiti e 

street art do Brasil e do mundo”. No entanto, há um quadro na parede ao lado 

da geladeira com a frase “Viva o grapixo art”... e nas estampas de duas 

camisetas que estavam à venda também é possível ver essa espécie de 

mistura e desdobramento das classificações, a afirmação do pixo, do rabisco 

e dos bombs... As estampas de algumas delas dizem: “Rabiskx Graffiti 

Bombardeio Pixo”, “Rabiskx I Love (a imagem de um coração com um spray 

dentro) Writing In The City”, “Um salve aos verdadeiros do Graffiti 

Bombardeio Pixo” e “Rabiskx meu estilo minha arte vem das ruas!”. 

 

 Por parte da loja, enquanto estabelecimento comercial, há a necessidade de 

adequação à norma, de construir sua visibilidade oficial a partir da classificação estatal, 

ou seja, a que distingue pichação (ilegal, não autorizada, crime) e graffiti (legal, 

autorizado, arte); mais especificamente, mostrar-se como um lugar que trabalha com 

street art (arte de rua). No entanto, essa iniciativa de adequação à norma por parte da 

loja (e a tentativa de tornar invisíveis os trânsitos, os desdobramentos entre as duas 

classificações, a profusão e a mistura das práticas e conceituações que estão no limiar 

do legal e do ilegal) é endereçada principalmente aos burocratas da fiscalização 

municipal e aos visitantes “de primeira viagem”, pois, para quem está mais atento e 

familiarizado com os termos e gírias próprios dos pichadores/grafiteiros, os 

transbordamentos em relação à dicotomia saltam aos olhos em qualquer mirada. Como 

bem assinalou Geertz (1978), é importante saber distinguir uma “piscadela” de um 

“tique nervoso”. Os avisos colados nas paredes da loja, que tratam pichação e graffiti 

como pares opostos, encenam uma espécie de “piscadela” entre os 

pichadores/grafiteiros, pois estes sabem muito bem que as coisas são mais complexas.  
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Imagem 12 – “Pichação é crime”, aviso afixado na parede da loja de street art 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 Tal questão aponta para a importância de o etnógrafo estar atento à visualidade 

ambiente, às pistas que os artefatos sugerem, pois, como neste caso, elas borram as 

fronteiras entre sujeito e objeto, material e imaterial, compondo, assim, um arsenal de 

imagens e signos possíveis para os processos de bricolage (LÉVI-STRAUSS, 2002), 

para a formulação de categorias de pensamento que tentam ordenar o caos sensível. O 

olhar atento a essas nuances pode antecipar e reforçar a percepção de outras maneiras de 

classificar e conceituar encontradas em campo por outras vias, por exemplo, em 

conversas e entrevistas. Essa distinção e, ao mesmo tempo, esse trânsito entre as 

classificações pichação (crime, ilegal...) e graffiti (arte, legal...), em um jogo de 

visibilidade/invisibilidade, assim como a variedade e mistura de termos (grapixo art, 

rabisco, bombardeio, pixo...) inscritos em tais artefatos (nos avisos, anúncios, quadros, 

camisetas...) espalhados pelo interior da loja, também se reproduzem nas falas dos 

grafiteiros/pichadores.  
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Imagem 13 – “Viva o grapixo art I”, interior da loja de street art (detalhe do quadro no 

canto superior esquerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

Imagem 14 – “Viva o grapixo art II”, quadro afixado na parede da loja de street art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 15 – “Rabiskx Graffiti Bombardeio Pixo”, detalhe em camiseta exposta na loja 

de street art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

 No balcão, junto aos materiais de pintura, chamou a minha atenção uma espécie 

de peça de ferrorama, uma miniatura de vagões de trem de carga, muito parecidos com 

os que circulam pela cidade. Perguntei ao dono da loja: “e este trenzinho, quanto 

custa?”. Ele respondeu: “esse não está à venda, é só para demonstrar a paixão que tenho 

por pintar trens, tem valor sentimental”. Essa referência aos trilhos e trens também 

aparecia em alguns trampos de outro pichador/grafiteiro que estavam expostos nas 

paredes da loja. Trata-se de pinturas feitas em pequenas peças de madeira, penduradas 

como se fossem quadros, que remetem ao graffiti/pichação nos vagões que passam pela 

cidade. Levando-se em conta que a pichação/grafitagem de trens ocorre de forma ilegal 

em Santa Maria, esses artefatos (o trem miniatura e a exposição dessa série de peças de 

madeira que tematizam a linha férrea) também aparecem na loja como signos que 

contradizem o aviso legalista afixado na parede. Em outras palavras, as referências ao 

trem também denotam uma “piscadela” (GEERTZ, 1978). Outro artefato que sinaliza 

no mesmo sentido de transbordar a dicotomia entre legal e ilegal, exposto no balcão, era 
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uma revista em quadrinhos sobre Toniolo, famoso pichador de Porto Alegre, conhecido 

por seus trampos ilegais, por uma atmosfera de mistério em torno da sua persona (a 

ponto de alguns se questionarem sobre sua real existência) e por desafiar a polícia. 

 

Imagem 16 – “Trem miniatura”, balcão da loja de street art 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

Imagens 17, 18 e 19 – “Trampos de trens”, trampos expostos nas paredes da loja de 

street art 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

Imagem 20 – “Quem é Toniolo?”, revista em quadrinhos exposta no balcão da loja de 

street art 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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 Os cadernos e folhinhas dos pichadores/grafiteiros também são artefatos dignos 

de atenção. Em cima do balcão da loja havia alguns deles, recheados com tags, colagens 

e desenhos de grafiteiros/pichadores e crews (grupos de pichadores/grafiteiros) que 

frequentam a loja. Ao lado de algumas tags havia a indicação da cidade de origem da 

crew ou do pichador/grafiteiro visitante: “Floripa” (Florianópolis) e “Rio” (Rio de 

Janeiro), por exemplo. Boa parte das páginas tinha as assinaturas acompanhadas de uma 

saudação para o dono da loja, “Salve!” e “É nóis!”, as mais comuns. Alexandre Pereira 

(2005) e Lucenira Kessler (2008) já afirmaram em suas etnografias sobre 

pichadores/grafiteiros, respectivamente, de São Paulo e Porto Alegre, que os cadernos e 

as folhinhas são um dos principais modos de tecer a rede de pertencimentos e 

sociabilidades entre esses sujeitos. Tal rede extrapola, portanto, os limites físicos e a 

contiguidade do espaço urbano ao ligar cidades de diferentes regiões do país. Nos 

encontros de pichadores/grafiteiros, observei que os cadernos e folhinhas circulam de 

mão em mão, como dádivas: 1) o pichador/grafiteiro assina sua tag no seu próprio 

caderno/folhinha; 2) ele passa o caderno/folhinha para outro pichador/grafiteiro, que 

deve recebê-lo, retribuindo com sua tag, passando-o adiante; 3) e aquele também deverá 

receber, assinar e passar adiante os cadernos/folhinhas de outros pichadores/grafiteiros; 

4) ao final do encontro, cada caderno/folhinha retorna ao seu respectivo dono.  

 Mas, afinal de contas, qual é o significado disso? O que está sendo trocado nessa 

circulação de cadernos/folhinhas? Qual é o prestígio e o valor de tais trocas? Ter 

cadernos/folhinhas com muitas tags de outros pichadores/grafiteiros, assim como 

assinar os cadernos/folhinhas de outrem, significa a afirmação da presença nos rolês e 

de pertença ao grupo, visto que a participação nesses mosaicos de assinaturas de rua 

transpostos para o papel pressupõe o domínio de seus códigos e técnicas. Trata-se 

também de uma prova literal da presença, pois, em certa medida, esses 

cadernos/folhinhas funcionam como uma espécie de ata de presença do rolê. A “força” 

ou “espírito” da coisa que circula, dos cadernos/folhinhas, é o espírito da presença, ou 

melhor, da afirmação do estar junto, de dar-se a ver enquanto tag e enquanto corpo 

perante os pares ali presentes. Muitas vezes, acontece de um pichador/grafiteiro já ter 

visto certa tag na rua, pichada/grafitada em algum muro, mas não saber quem é o seu 

autor, e é nesse sentido que a circulação de cadernos/folhinhas nos rolês pode funcionar 

como um mediador de encontros face a face entre pichadores/grafiteiros desconhecidos 

entre si até então. A circulação de cadernos/folhinhas carrega também o peso da 
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obrigatoriedade, de não quebrar a corrente, embora sempre haja uma incerteza estrutural 

na circulação das dádivas. Mais especificamente, uma margem de liberdade relativa que 

os membros de uma coletividade têm para entrar ou sair dos sistemas de obrigações, 

algo que pode significar a passagem de um estado de paz para o de animosidade, da 

formação à deformação de laços sociais. 

 Além da frequência ao happy hour semanal, a participação em uma série de 

oficinas de graffiti serviu para estreitar os laços de reciprocidade e potencializar o 

processo de imersão na observação participante. Assim, além de aprender as técnicas do 

graffiti/pichação, “o know how nativo”, também foi possível ampliar a rede de 

interlocutores. Várias pessoas se inscreveram nas oficinas, mas poucas foram aos 

encontros, apenas três (um menino de 10 anos, outro de 17 e um rapaz de 29), e todos 

eram iniciantes. Em cada encontro da oficina foi cobrado pela loja o valor de R$25 por 

participante. Foram quatro encontros semanais na loja, nas noites de terça feira, que 

culminaram em um “mutirão de graffiti” (que reuniu em torno de 50 

pichadores/grafiteiros) para pintar (de forma autorizada) os muros de uma escola 

estadual na zona norte da cidade. Todas essas interações permeadas por trocas, pela 

tríade dar-receber-retribuir. Dentre as dádivas circulantes: convites para pintar, 

materiais de pintura emprestados, caronas de moto, trocas de informações e elogios, 

cigarros colocados na roda... Assim, ao longo dos encontros, os interlocutores iam 

mostrando, desenhando e redesenhando suas concepções sobre graffiti/pichação.  

 Nas oficinas, o dono da loja sempre procurou frisar que ele vem do “movimento 

da pichação” e reconhecer que ela está na “origem do graffiti”, afirmando, no entanto, 

que hoje se identifica mais com este do que com aquela. Ele disse:  

 

A pichação dá muita adrenalina. Quando a pessoa tem entre 14 e 18 anos, ela 

quer e precisa fazer parte de um grupo. Ver a assinatura espalhada pela 

cidade dá uma sensação muito boa, tem muitos riscos, no início isso é bom, 

mas depois isso vai passando e o cara vai entrando em outras.   

 

 

 O interlocutor também comentou que já teve problemas com a polícia por causa 

da prática não autorizada e que, atualmente, só faz intervenções com autorização. 

Assinalou várias vezes que não quer incentivar as pessoas à pichação, prática que ele 

adjetivou como “não autorizada, ofensiva”. Ele também afirmou e lamentou o fato de 

que “as coisas mudaram, hoje existem algumas rixas e brigas entre grupos por causa da 
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pichação em Santa Maria, coisa que não existia antes”. Percebi que, nessas interações, o 

dono da loja procurava dar visibilidade em suas falas à “origem ilegal” do graffiti e de 

sua trajetória pessoal enquanto praticante. Ao mesmo tempo, todas as vezes que ele 

fazia referência aos perigos da pichação, fazia-o com o olhar direcionado para os dois 

participantes que eram menores de 18 anos, como quem alerta: “não façam isso, 

crianças”. Nesse trânsito entre as definições, entre pichação e graffiti, entre ilegal e 

legal, observei que outros pares opositores de classificação iam sendo acionados pelo 

interlocutor: antes/depois, criança/adulto, paz/guerra...  

 Perguntei ao menino de 17 anos que participava das oficinas se ele saía para 

pintar na rua, e ele disse: “nunca pichei na rua, não quero fazer na casa dos outros 

aquilo que eu não quero que façam na minha”. Mas, em seguida, ele contou sobre ter 

saído uma única vez com a intenção de pichar juntamente com uns colegas de escola. 

Disse que foi uma experiência “traumática”, mal sucedida, visto que, antes de 

consumarem o ato, tiveram que correr de um grupo de pichadores armados com facões e 

que gritavam “o que vocês querem na nossa área?!”. Enquanto o interlocutor narrava 

essa experiência, um dos polos da dicotomia, a pichação, se desdobrou nos binômios 

eu/outro, respeito/desrespeito, nós/eles, erro/acerto. 

 

Imagem 21 – “Atropelos III”, treta entre pichadores e grafiteiros em muro de escola, 

Rua Olavo Bilac 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 22 – “So + Pixo”, pichação/graffiti em muro de escola, Rua Olavo Bilac 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

Imagem 23 – “Somos todos grafiteiros”, stencil em parede de paróquia, Rua Professor 

Teixeira 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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 Para além das oficinas, ao longo dos dias que frequentei a loja, percebi que 

existiam ambiguidades nos discursos de alguns pichadores/grafiteiros em relação à 

repressão policial. Embora muitos deles afirmassem estarem apreensivos com a 

possibilidade de ocorrerem novas operações policiais anti-pichação, relatos que 

enalteciam o envolvimento em atraques (abordagens policiais) eram um dos assuntos 

mais frequentes nas rodas de conversa. Isso reforça a ideia de Campos (2009) em 

relação à visibilidade/invisibilidade no graffiti/pichação, pois há uma atitude de 

desconfiança do pichador/grafiteiro em relação às exterioridades do grupo, 

circunstâncias em que é melhor passar despercebido, mas, ao mesmo tempo, “estar na 

mira dos tiras” é algo digno de orgulho, de dar a ver, uma questão de risco e 

reconhecimento em relação aos seus pares, algo que, na gíria dos pichadores/grafiteiros, 

“dá ibope”. Em suma: um jogo de luz e sombra, fama e anonimato. E aqui, novamente, 

os polos das dicotomias se desdobram: não se trata da busca das sombras de um 

anonimato absoluto, oposto às luzes da fama, mas da criação de uma nova identidade, 

destinada à fama, através da criação de uma tag (assinatura ou nome das ruas). 

 Entre as maneiras de classificar do Poder Público, dos empresários e dos 

moradores comuns predominam os pares de oposições binárias mais simples, ou seja, os 

discursos sob a lógica excludente do “ou”, que pressupõem um antagonismo entre 

pichação e graffiti: grafiteiro X pichador; arte X crime; belo X feio; limpo X sujo... Por 

outro lado, em meio aos grafiteiros/pichadores com os quais conversei é possível 

apontar outros vieses. Dois dos interlocutores classificam a si mesmos como “artistas 

criminosos”, classificação que transborda a lógica excludente do “ou” (arte ou crime, 

arte X crime...) e aponta para a lógica aglutinadora do “e” (arte e crime). Sobre a 

diferenciação entre graffiti e pichação um deles coloca que: “A única diferença é na 

técnica. Mas no fundo a essência é a mesma. É tudo arte”. O outro aponta distinções 

relativas à subjetividade de cada grafiteiro/pichador:  

 

No passado eu não conseguia ver a diferença entre as duas práticas. Hoje em 

dia essa distinção é gritante aos meus olhos, isso se deve ao fato de que essa 

diferença não pode ser vista e sim sentida [...] não tenho como explicar essa 

diferença, pois essa percepção se dá em cada indivíduo imerso nesse 

contexto.  

  

 Alguns interlocutores sugerem o inominável, uma transversal, dentre eles, um 

que disse: “Eu gosto de riscar pela rua. É uma ação de inspiração e impulso. Não tem 
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nome. Uns chamam de pichação, outros, graffiti”. Para um dos principais 

pichadores/grafiteiros interlocutores da pesquisa, há dicotomias paralelas à dicotomia 

pichação/graffiti, como antes/depois, vândalo/artista, impulsivo/racional:  

 

Falar grafiteiro é meio forçado. Eu pinto. Sou artista. No início era 

vandalismo mesmo, mas agora faço muito mais coisas. Hoje penso muito 

mais no que vou fazer do que simplesmente chegar e 'vomitar' na rua.  

 

 Uma das interlocutoras classifica a si como “pixadora, com x”, porque, para ela, 

“a pixação com x não é só uns riscos nas paredes, é um movimento, uma identidade 

cultural transgressora”, mas isso não é tudo, “também faço coisas autorizadas e 

coloridas de vez em quando, bomb, graffiti, grapixo...”. Outra pichadora/grafiteira se 

refere ao graffiti e à pichação como “arte de rua” e, ao mesmo tempo, diz: “eu não me 

considero grafiteira, acho que não tenho produção suficiente pra isso, mas a minha 

vivência no meio é tão grande quanto à do cara que tá ali fazendo graffiti todo dia”. Para 

esta interlocutora, a vivência é central, algo que a coloca junto aos “artistas de rua”. Ela 

acomoda o graffiti e a pichação no grande balaio da “arte de rua”, ao lado de músicos, 

malabaristas, mágicos e humoristas de rua, ou seja, ao lado daqueles que, em relação à 

dicotomia dentro/fora, estão do lado de fora (na rua) e, em sua maioria, no limiar entre 

legal e ilegal. Outro interlocutor, especialista em pichar/grafitar no alto dos prédios, 

também transita entre os termos (graffiti, pixo, street art, pichador...) para definir a si e 

sua prática, mas um deles é bastante peculiar: “ladrão de paredes”.  

Um dos precursores da pichação/graffiti em Santa Maria, diz que “pichação e 

graffiti têm diferenças estéticas, mas no fundo estão no mesmo fluxo”. Ele define a 

prática como sendo um “vandalismo poético” e sua relação com a rua como “uma 

poética do particular coletivo” ou “manifestação de liberdade urbana”, sendo “Total 

Vandal” uma de suas tags – termos estes que borram as fronteiras entre vandalismo e 

poesia, entre público e privado. Ele conta que, nos primeiros anos de prática, assim 

como outros grafiteiros/pichadores, preferia pintar em lugares sem autorização dos 

proprietários, ou seja, de forma ilegal, mas, com o passar do tempo e com o 

aprimoramento das técnicas de desenho e pintura, ele começou a dar preferência às 

pinturas autorizadas, até mesmo como uma forma de gerar renda. Nesse trânsito entre 

ilegal e legal, as classificações tendem a se embaralhar novamente.  

 Por mais que os pichadores/grafiteiros transbordem as classificações 

dicotômicas, através de múltiplas categorizações para definirem suas próprias práticas, a 
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publicização das pinturas feitas por eles, quando patrocinadas por algum mecenato 

estatal-empresarial, tende a ser feita pela mídia local de forma a reforçar as 

classificações sob a excludente lógica do “ou”, pressupondo um antagonismo entre 

pichação e graffiti. Total Vandal foi contratado por uma construtora, em parceria com a 

prefeitura e com uma agência de comunicação, para fazer um mural de 12 andares em 

um prédio, no centro da cidade. A feitura do mural ganhou as páginas dos jornais locais, 

e uma foto do prédio pintado foi usada na publicidade de uma loja de iluminação. Aos 

olhos da publicidade e dos jornais locais, o pichador/grafiteiro, quando em parceria com 

o mecenato estatal-empresarial, deixa de ser um “Total Vandal” e passa a ser 

classificado como “grafiteiro”, ou melhor, “artista”, ao mesmo tempo em que seu 

“vandalismo poético” e sua “poética do particular coletivo” são invisibilizados e 

reduzidos a um dos pares das dicotomias mais simples: um dos jornais diz que se trata 

de um “grafite” para “desviar o foco da pichação”, enquanto a publicidade, utilizando-se 

de uma citação do arquiteto Oscar Niemeyer, diz ser o mural justificável porque “cria 

beleza”, por estar do lado do “belo”. Outros pichadores/grafiteiros criticaram o projeto. 

Sobre essa visibilidade construída pelas mídias locais, o pichador/grafiteiro que fez o 

mural reclamou da abordagem feita por elas: “não é ‘grafite’, como disseram, é 

muralismo, e eu jamais faria parte de um projeto para combater a pichação”. 

 

Imagem 24 – “Ladrão de paredes”, pichação/graffiti em parede de residência, Avenida 

Fernando Ferrari 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 25 - “Publicidade”, foto de anúncio de empresa de iluminação 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas 

 

 Entre os grafiteiros/pichadores, pode haver também uma inversão dos pares 

opositores para classificar os outros, os de fora do grupo, aqueles que não são nós. 

Aquilo que é tido hegemonicamente como ordeiro passa a ser criminoso, o pacífico 

como violento, o belo enquanto feio, a depredação trona-se agregação... Em meio a 

classificações depreciativas como “vândalos” e “poluição visual”, um dos 

pichadores/grafiteiros rebate: “a violência visual da publicidade é muito maior. Eles 

usam outdoor, frontline, uma placa em cada esquina. É desleal”. Em relação às suas 

pinturas não autorizadas, outro deles diz:  

 

Não me vejo como criminoso. Não sou mais criminoso que quaisquer outras 

práticas visuais da cidade. Isto é um crime visual: quando começa a rolar uma 

onda de prédios pintados de cor pêssego (risos). Quando você risca e pinta na 

rua, você não está depredando o patrimônio. Pelo contrário, você está 

acrescentando uma camada de tinta à parede, agregando valor ao imóvel.  
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Imagem 26 – “O q é belo p/ mim, pode não ser p/ você!!!”, pichação/graffiti em parede 

de igreja, Rua Silva Jardim 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas 

  

 Enfim, esses são alguns dos muitos exemplos de que, em casos de adesão 

intencional a padrões de comportamento que são hegemonicamente classificados 

enquanto desviante, é comum não haver uma renúncia total às classificações 

depreciativas e rotulações. A partir delas são redefinidos de múltiplas formas os 

sentidos de se ser grafiteiro/pichador e os elementos de distinção social, ou seja, as 

classificações são (re)significadas, (re)interpretadas de acordo com a experiência de 

cada grafiteiro/pichador. Assim, a relação que os grafiteiros/pichadores estabelecem 

com as classificações e rótulos que lhes são colocados não é a de simples oposição 

binária: parece ser muito mais uma (re)existência entre tais atributos do que uma 

resistência termo a termo. Os grafiteiros/pichadores não só subvertem, mas, sobretudo, 

subversionam, ou seja, criam versões menores, sub-versões, processos de bricolage. No 

mesmo sentido apontado por Lévi Strauss (1968) em O Triângulo Culinário, as simples 
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oposições binárias (tais como cru/cozido) não são o fim, mas o começo, ou melhor, são 

formas de colocar o mundo em estrutura, marcadas por uma lógica contingente, 

relacional, fractal, reticente... 

 

Imagem 27 – “Poluição visual”, pichação/graffiti em muro de escola, Rua Olavo Bilac 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

3.2 UM DOMINGO NA ZONA NORTE  

 

 A oficina de graffiti que participei na loja de street art culminou, após os quatro 

encontros, em um “mutirão de graffiti” (que reuniu em torno de 50 

pichadores/grafiteiros) para pintar (de forma autorizada e não remunerada) a parte 

externa dos muros de uma escola estadual, na zona norte da cidade. Cheguei à Praça 

Estado de Israel, onde fica a escola, às 9 da manhã de um domingo frio e ensolarado, dia 

27 de abril de 2014, como combinado.  

 Dias antes, quando fiquei sabendo sobre o local do mutirão, fazia pouca ideia de 

como chegar lá, e assim procurei manter meu desconhecimento até o dia marcado. Eu só 

sabia o nome da praça, e que ela ficava no Bairro Salgado Filho. Sabia que, saindo da 

minha casa, na Rua Barão do Triunfo, Bairro de Fátima, próximo à Praça dos 

Bombeiros, poderia descer algumas quadras pela Avenida Borges de Medeiros, em 

direção ao morro, dobrar em alguma rua à direita e caminhar mais algumas quadras 
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bairro adentro. Esse relativo desconhecimento me fez andar mais atento ao trajeto, olhar 

a cidade com maior acuidade, permitir-me entrar em ruas erradas, andar quadras a mais 

e ter que voltar, andar errático: “será que dobro aqui ou ali?”, aventurar-me em uma 

área da cidade que até então nunca havia percorrido. Perceber em cada passo dado a 

gradual mudança da paisagem: dos condomínios, das ruas bem asfaltadas das áreas 

centrais, esvaziadas nas manhãs de domingo, rumo às vias esburacadas da periferia, 

cruzando por casas pequenas abarrotadas de gente, com cães que ladram e perseguem os 

forasteiros rua afora, passando por várias mercearias movimentadas pelo fluxo de 

moradores indo e vindo comprar carne, carvão e cerveja para o tradicional churrasco de 

domingo, realizado preferencialmente do lado de fora das residências ou nas calçadas. 

Levei em torno de uma hora até chegar à Praça Estado de Israel, um local abandonado 

pelo poder público, com a grama alta, poucas árvores e equipamentos (bancos, 

brinquedos e quadras esportivas) deteriorados.  

 Havia em torno de vinte pichadores/grafiteiros quando cheguei ao local. Alguns 

estavam preparando o material, misturando tintas em galões, enquanto outros 

conversavam sobre suas marcas (fabricantes) de tintas preferidas. O dono da loja de 

street art estava instalando uma caixa de som no meio da praça, ligada a um microfone 

e um celular, de onde eram emitidos alguns recados e as ondas do rap que embalou as 

pinturas ao longo do dia. Junto à caixa de som, havia alguns produtos à venda: tintas, 

cerveja, refrigerante e água, além de uma camiseta para ser sorteada no final do evento. 

Às 10 horas ele reuniu o pessoal no centro da praça para dar as instruções de como a 

pintura do muro iria proceder. Ficou combinado que cada pichador/grafiteiro teria 

direito a 3 metros de muro para pintar. Pediu para que não se fizesse nenhuma 

mensagem ofensiva, para “preservar a comunidade”. O organizador sugeriu também que 

os pichadores/grafiteiros se misturassem, para que aqueles que estavam acostumados a 

dar rolê junto se separassem, a fim de que interagissem com outros, pois vários ali não 

se conheciam. Assim que os pichadores/grafiteiros começaram a ir para o muro, ele 

virou para mim e disse: “e tu também pode escolher uma parte para pintar”. E um dos 

garotos que havia participado das oficinas: “vem pintar também!”. Fiquei confuso: 

“pintar ou não?”, titubeei. Pintar junto poderia borrar as fronteiras entre pesquisador e 

pesquisado, e isso seria bom ou ruim? Poderia perder de observar muitas coisas se me 

detivesse a pintar, portanto pareceu-me mais fecundo circular ao longo do muro, entre 

os pichadores/grafiteiros em ação, caminhar pelo bairro, observar as reações dos 
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moradores e suas interações. Mas, como negar o convite? Como não receber a dádiva 

dada sem correr o risco de quebrar os laços com os interlocutores? Acabei respondendo: 

“valeu pelo convite, mas não vou pintar, prefiro retribuir registrando o rolê, tirando 

fotos e fazendo vídeos”. “Beleza, tu que sabe, é importante registrar mesmo, mas, se 

mudar de ideia, é só pegar tinta aqui”, respondeu o organizador compreensivamente. 

 

Imagem 28 – “Mutirão de graffiti I”, pichadores/grafiteiros reunidos na Praça Estado de 

Israel antes de dar início à pintura do muro 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 A maioria dos pichadores/grafiteiros utilizou rolos de pintura, fizeram grapixos 

(letras alongadas, estilo pixação, só que coloridas), poucos fizeram seus trampos com 

spray (estilo graffiti clássico), e essa diferença não é apenas um detalhe: entre os que 

estavam pintando com rolos, observei algumas conversas do tipo: “viram os trampos ali 

do lado, feitos só com spray? Tem que ser muito foda pra usar spray, eu não consigo, 

fica tudo borrado, daí eu fico só no rolinho mesmo”. Dominar a técnica do spray é um 

elemento de distinção entre os pichadores/grafiteiros, gera admiração e reconhecimento. 

A dicotomia entre spray e rolinho não é estanque, quem usa spray também usa rolinho, 

mas o domínio da técnica do spray evoca e sublinha a distinção entre “os da antiga” e os 

das “novas gerações”. Além dos traçados de tinta no muro, alguns pichadores/grafiteiros 

também aproveitaram o encontro para trocarem stickers (pequenos adesivos artesanais) 
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e zines (pequenas revistinhas com desenhos de graffiti/pichação). A produção e troca de 

tais artefatos também é um elemento de reconhecimento e distinção. Uma das 

pichadoras/grafiteiras, embora não estivesse pintando com spray –  apenas com rolinho, 

exibia com orgulho os stickers que troca com algumas crews da França, despertando 

“inveja branca” em outra pichadora/grafiteira, que exclamou: “como assim?! Também 

quero meu sticker colado nas ruas da França! Pode ir passando pra mim esses 

contatos!”. 

 

 Imagem 29 – “Mutirão de graffiti II”, pichador/grafiteiro e seu trampo em muro de 

escola, Praça Estado de Israel 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas 

 

 Entre as pinceladas e os jatos de tinta, a ambiência era composta pela batida do 

rap, pelas conversas entre os pichadores/grafiteiros e pela fumaça dos baseados, 

fumados sem nenhum constrangimento de dar-se a ver fumando perante os moradores, 

que, por sua vez, pareciam indiferentes ao cruzar pelas rodas de fumo que se formavam 

ao longo do muro e com elas compartilhar a praça. Várias crianças da comunidade 

observavam de perto os pichadores/grafiteiros, e os moradores das casas vizinhas, 

sentados em suas cadeiras de praia nos pátios, emprestavam o banheiro de bom grado 

aos pichadores/grafiteiros, quando solicitados, visto que não havia banheiros na praça. 
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Em uma das conversas, uma das pichadoras/grafiteiras comentou: “a globalização é 

foda, cheguei para usar o banheiro de uma casa que tava caindo, que tava aos pedaços, 

mas tinha TV de plasma na sala”. Seguiu-se daí, nessa roda, um papo sobre como “o 

sistema aliena” e sobre “como tudo ainda é uma questão de ‘pão e circo’”. Por 

conseguinte, a oposição binária entre “nós”, os “esclarecidos”, e “eles”, os “alienados”. 

 

Imagem 30 – “Mutirão de graffiti III”, pichadores/grafiteiros e crianças curiosas, Praça 

Estado de Israel 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas.  

  

 Ao longo do dia, houve um revezamento dos pichadores/grafiteiros, a maioria 

dos que estavam pela parte da manhã foi embora ao meio dia. A partir daí, outros 

chegaram para fazer seus trampos. Depois das 16h30min, começou um fluxo maior de 

moradores pela praça: mães que acompanhavam suas crianças nos brinquedos 

deteriorados da pracinha, garotos andando de skate e bicicleta sobre o que ainda restava 

do concreto da quadra de esportes, um grupo de doze adolescentes posando em frente ao 

muro grafitado/pichado para “tirar uma selfie e postar no Face”. Perto as 17h, afastei-me 

da praça por alguns minutos, caminhei em direção ao morro, mais ao norte, para circular 

pelas as ruas adjacentes e procurar um lugar para comer algo. Cheguei a um antigo 

armazém de esquina, onde alguns senhores bebiam cerveja e conversavam. Comprei um 

lanche e observei um cliente, que me viu vindo da praça, comentar com o dono do 

estabelecimento: “tem uma gurizada pintando o muro da escola, ali na pracinha”. “Eu 
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vi, alguns vieram comprar pastel”, respondeu o comerciante, “até coloquei uns risoles a 

mais para fritar”, completou, com ar empreendedor. Outro cliente entrou na conversa: 

“o filho da minha vizinha tá sempre em função dessas pichação, acho que ele ainda não 

‘pegou quartel’, porque, quando pegar, vai ter mais o que fazer”, em tom de galhofa. 

“Mas até que está ficando bonito o muro”, interpelei-o, jogando com a oposição binária 

entre belo e feio. “Qualquer coisa que fizerem naquela praça vai ficar melhor do que 

como está”, concordou. A conversa terminou por aí, e eu segui minha caminhada pelo 

bairro. 

 Voltando à praça, percebi que, embora o organizador do evento tivesse pedido 

para os pichadores/grafiteiros se misturarem na hora de pintar o muro, alguns estavam 

deslocados. Enquanto pintava, um deles comentou com dois de seus parceiros de muro: 

“só conheço vocês, sou ‘das antigas’, não sei quem é essa gurizada nova”. Teve outro 

pichador/grafiteiro que me confundiu com um antigo conhecido seu. Quando me viu, 

foi logo mostrando uma pasta cheia de desenhos, enquanto fazia referências a supostas 

conversas que já tivemos. Falei: “acho que tu estás me confundindo com alguém”. O 

rapaz se deu conta da gafe, mas isso não impediu de seguirmos conversando. Perguntei 

sobre como iam os rolês, e ele disse: “tamo aí, sempre pintando, com ou sem dinheiro... 

a gente sempre dá jeito de conseguir uma lata, nem que tenha que entrar e pegar 

‘emprestado’ por aí, em alguma construção”. “Ah, sim, já vi tua tag em vários muros da 

cidade”, comentei enquanto folheava alguns de seus cadernos de desenho. Sobre o 

evento, ele disse: “to aí com a galera, com os amigos, mas nem todo mundo aqui é 

amigo”, dando a entender que existia alguma rixa entre alguns dos 

pichadores/grafiteiros ali presentes. Perguntei: “como está a situação das operações 

policias? ”. O rapaz pareceu ter ficado um pouco incomodado com a pergunta, 

desconfiado, desconversou, “pois é, eles estão em cima dos caras da pichação, eu dei 

um tempo na pichação”. Depois disso, pegou o rolo de pintura e voltou-se para o muro, 

para terminar o trampo. Segui caminhando pela praça.  

 Uma das pichadoras/grafiteiras, com quem eu já mantinha algum contato antes 

mesmo dar início à observação participante, perguntou se eu já tinha conseguido 

bastante material sobre pichação/graffiti na cidade e como andava a minha pesquisa. 

Comentei que, apesar de conhecer vários pichadores/grafiteiros, de participar 

ativamente das rodas de fumo e de ter recebido o convite para pintar o muro, sentia que 

alguns deles desconfiavam da minha presença. Ela disse: “realmente, tem uns que 
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desconfiam que qualquer desconhecido possa ser um P2 (policial infiltrado). Tu pegou 

um contexto complicado, ta todo mundo meio apavorado com essas operações da 

polícia”. Em seguida, ela me convidou para marcarmos um rolê junto, para que eu a 

acompanhasse com seu namorado em uma de suas saídas noturnas para pichar/grafitar. 

A pichadora/grafiteira também comentou sobre a forte presença feminina na 

pichação/graffiti de Santa Maria, contou sobre um rolê que dera com sete “minas”, há 

alguns dias, e que elas estavam bastante entusiasmadas com um novo material de 

pintura, um borrifador, uma espécie de extintor de incêndio, cujo jato de tinta é, 

segundo ela, “tipo uma gozada na parede, fica tudo escorrido”. Eis uma metáfora que 

remete às sensações corpóreas, ao prazer, ao gozo proporcionado pela pichação/graffiti. 

Enquanto isso, na conversa da roda ao lado, outra pichadora/grafiteira também 

mencionava o borrifador ao contar sobre um rolê que dera com outra crew, dois dias 

antes, dando visibilidade à sua satisfação em sujar-se.  

 

A gente tomou atraque da polícia. Só fomos pegos porque tava todo mundo 

muito chapado, tinha rolado ‘doce’, ‘pó’ e ‘bauro’ naquela noite. Passei a 

madrugada na delegacia, mas me diverti muito, cheguei em casa satisfeita! 

Vocês viram a foto que eu postei no Face, eu toda suja de tinta do borrifador? 

  

 Ao mesmo tempo em que os pichadores/grafiteiros demonstravam estar 

apreensivos em relação à possibilidade de novas operações policiais anti-pichação, 

havia também certa euforia com essa situação. Em certos momentos, eu mesmo ficava 

um pouco tenso com a possibilidade de a polícia aparecer e fazer uma abordagem na 

praça, seja em função do muro (embora a pintura fosse autorizada), seja em virtude do 

consumo ostensivo de maconha no local. No entanto, observei que algumas coisas 

apontavam em sentido contrário dessa tensão: os relatos de pichadores/grafiteiros que 

exaltavam o envolvimento em atraques, a publicização de suas transgressões nas redes 

sociais, a tranquilidade com que se fumava na praça, a reação dos moradores do bairro 

(que variava da indiferença à aprovação da presença dos pichadores/grafiteiros, em 

nenhum momento reprovação)... Tudo isso, mais o fato de que, durante todo o dia, 

nenhuma viatura policial passou por ali, acabava por sublinhar ambiguidades de sentido 

e colocar em xeque o potencial coercitivo das operações. 

No final da tarde, enquanto eu tomava notas em meu caderno, um morador que 

passava pela praça, um jovem de 18 anos, perguntou se era eu quem havia feito os 

desenhos que estavam no muro. Eu disse que não e perguntei: “gostou do ‘novo 
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muro’?”. Ele respondeu: “ficou bem legal, vai dar um pouco de vida para esta praça”. 

Tirou uma selfie em frente ao muro grafitado/pichado e foi embora. Em seguida, pus-me 

a observar o muro de longe, para que meus olhos pudessem abarcar sua totalidade, e 

notei que a maioria dos pichadores/grafiteiros não preencheu completamente o 

quadrante que lhes fora destinado à pintura, não fizeram um fundo, deixando à vista 

partes deterioradas do muro. Dar a ver as falhas do muro pode sinalizar pelo menos duas 

coisas: os pichadores/grafiteiros estavam mais interessados em marcá-lo com suas tags 

do que recuperá-lo e, principalmente, que em seu senso estético não há uma oposição 

binária entre deterioração e restauração, entre sujo e limpo.  

Às 19h, a maioria dos trampos já estavam terminados, e os 

pichadores/grafiteiros começavam a guardar os seus materiais de pintura. Um deles fez 

um convite: “vou para a Vila Leste, quem está a fim de voltar pelos trilhos?”. Três 

pichadores/grafiteiros (dois rapazes e uma moça, os três estudantes de artes visuais) 

toparam, e eu, mesmo que o trajeto fosse para o lado oposto do caminho de volta para a 

minha casa, também topei.  Quando estávamos indo embora, ainda nas proximidades da 

praça, outro morador cruzou por nós de bicicleta, homem de cinquenta e poucos anos, e 

disse: “parabéns gurizada, ficou muito bonita a nossa pracinha”. 

 

Imagem 31 – “Mutirão de graffiti IV”, visão parcial do muro da escola após os trampos, 

Praça Estado de Israel 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Caminhamos até o final da Avenida Oliveira Mesquista e escalamos um 

barranco de seis metros de altura para chegar à linha do trem, de onde se tem uma vista 

privilegiada dos bairros Salgado Filho, Nossa Senhora do Rosário e Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro. O pichador que fez o convite também fez o papel de guia, visto que, 

assim como eu, os outros três pichadores/grafiteiros não estavam familiarizados com 

aquela região da cidade, estavam mais acostumados a dar rolês em áreas mais centrais e 

no Bairro Camobi, no extremo leste da cidade. Enquanto caminhávamos, ele tecia sua 

narrativa sobre a história da cidade, a partir dos trilhos: 

 

Foi nesta região que nasceu Santa Maria. Além destes trilhos, que têm mais 

de cem anos e são as veias da cidade, temos uma vista interessante daqui. Se 

olharmos à esquerda, lá no meio do Perpétuo Socorro, dá pra ver parte da 

fábrica de refrigerantes Cyrilla, um clássico de Santa Maria, mas desativada 

há décadas. À direita, por onde a gente passou há pouco, o complexo 

esportivo Guarany Atlântico, onde já fiz uns trampos uma vez, que é uma 

construção mais recente, de 2003, mas que remete aos times de futebol 

Guarany e Atlântico, lá da década de 1950. Se não me engano, a Cyrilla era 

dona de um deles. E mais pra lá, pro lado do Rosário, dá para ver daqui o 

Moinho Santa Maria, que é uma fábrica muito antiga, dos anos 1950 também, 

só que esta continua produzindo bastante, vende farinha de trigo para todo o 

Rio Grande do Sul. 

  

 Atravessar o viaduto férreo que passa sobre a Rua Fernandes Vieira foi uma 

verdadeira aventura. “Muita calma nesta hora, não dá para errar o pé”, alertou o 

pichador/grafiteiro que nos guiava, “é só não ficar olhando para baixo”, visto que, entre 

as travessas de madeira (dormentes) dos trilhos, bastante deterioradas, havia vãos por 

onde corríamos o risco de despencar caso déssemos algum passo em falso. “Acho que 

tem uns 8 metros de altura por 10 de comprimento. Tem que ter calma para atravessar, 

só que não dá pra ficar se enrolando muito, porque pode vir o trem... daí ‘já era’”. Na 

hora da travessia, silêncio e concentração. Frio na barriga, pernas trêmulas e vertigem: 

tenho fobia de altura. A cada travessa de madeira que eu pisava daquele viaduto férreo, 

pensava: “qual foi a última vez que eu me arrisquei tanto assim?”. O cheiro da madeira 

úmida e mofada das travessas dos trilhos e a sensação de risco me fizeram recriar 

memórias dos meus tempos de pichador (quando tinha 14 anos de idade), fui tomado 

por um enrijecimento dos músculos semelhante ao da vez que tive que correr dos tiros 

de um proprietário enfurecido. Alívio só ao fim da travessia, ao mesmo tempo em que 

começava a anoitecer, e um circunstancial espírito de grupo ia aflorando entre nós 

quatro.  
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Imagem 32 – “Questões da linha”, viaduto férreo que passa sobre a Rua Fernandes 

Vieira 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 O pichador/grafiteiro guia prosseguiu com sua narrativa:  

 

Bah, sou fissurado por trens e trilhos, não apenas para pintar, mas porque 

acho que eles têm tudo a ver com a cidade. Esses trilhos são as veias de Santa 

Maria, foi a partir deles que a coisa começou. Quero ver se volto a fazer uns 

trampos em trens. Quando você pinta no trem, quem vai curtir o trem vai ser 

a galera que tá ligada nessas questões da linha, a grafitagem de trens e seus 

riscos. E aí, o trem vai daqui até o Paraná, por exemplo, e o pessoal que pinta 

no Paraná vai ver. E daí entra em contato. A gente tem essa conexão também 

por internet: 'Olha só, teu trem vem aí e a gente vai tirar uma foto aqui'. E os 

caras da empresa de trens tentam evitar. E quem faz os trampos tira fotos e se 

diverte com isso. 

 

 Esse comentário me fez lembrar o trem em miniatura que eu havia visto no 

balcão da loja de street art. “Todo pichador/grafiteiro da cidade gosta de pintar trens, 

então?”, perguntei. “Acho que não, isso é mais para quem é ‘das antigas’, as novas 

gerações preferem muros e subir em prédios”, respondeu o pichador/grafiteiro guia. “Eu 

nunca pintei em trens”, “eu também não”, responderam os outros pichadores/grafiteiros, 

que eram mais novos. Em seguida, ao falar sobre andar nos trilhos à noite, aquele 

destacou que a prática instiga outras formas de percepção, invertendo a dicotomia entre 

luz e escuridão, no sentido do seu alargamento com esta e de seu ofuscamento com 

aquela. 
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Esse escuro, longe dos postes de luz e calçadas, lembra um pouco a nossa 

forma de visão mais primitiva, e a forma como as pessoas cruzam umas pelas 

outras nos trilhos é diferente de quando se cruzam na rua. Aqui, geralmente 

as pessoas se olham e se cumprimentam, mesmo quando não se conhecem. 

Não tem como não perceber o outro. 

 

  

 Caminhamos pelos trilhos até a antiga Estação Ferroviária, onde nos separamos. 

O pichador/grafiteiro guia seguiu pela linha férrea até a Vila Leste, enquanto eu e os 

outros três pichadores/grafiteiros subimos a Avenida Rio Branco em direção ao centro. 

Eles pegaram um ônibus para o Bairro Camobi, e eu desci a Rua Doutor Bozzano em 

direção ao Bairro Nossa Senhora de Fátima. No caminho de volta para casa, procurei 

fazer um balanço sobre o dia. Destaquei os seguintes pontos: 1) As maneiras dos 

pichadores/grafiteiros construírem suas visibilidades/invisibilidades são diversas, 

ambíguas e colocam em xeque o potencial coercitivo das operações policiais anti-

pichações; 2) Diante do descaso do poder público em relação à praça, a pintura do muro 

pelos pichadores/grafiteiros é bem aceita pelos moradores do bairro, e isso acaba por 

inverter circunstancialmente a percepção do vandalismo: vândalo é o poder público; 3) 

Os pichadores/grafiteiros redesenham a cidade, seja com seus traçados de tinta, seja 

com suas maneiras de recriar memórias, de narrar a cidade e seus moradores; 4) Os 

trilhos e o trem podem ser encarados como uma metáfora da “modernidade-chão-de-

fábrica”, no sentido de que remetem à industrialização e à formação histórica da cidade, 

mas, sobretudo, trata-se de uma metáfora “pós-moderna”, algo que encena aquilo que 

Canclini (1997) chama de entradas e saídas da modernidade: a solidez do ferro que 

compõe o trem e os trilhos (que remetem às promessas e expectativas em torno do 

“progresso” e à imagem da “chegada da civilização”, metarrelatos da modernidade) 

constitui o suporte material sobre o qual é projetada a imaterialidade dos códigos da 

pichação/graffiti, a liquidez dos jatos de tinta que imprimem signos nos vagões que 

circulam pelo país, ligando grupos em torno de uma busca por prestígio e 

reconhecimento, guiados muito mais pelo afetual do que por um ímpeto racionalizante, 

voltados muito mais para a afirmação do presente, para o gozo aqui-e-agora, do que 

para qualquer tipo de reivindicação em prol de grandes causas, ideologias ou projeções 

acerca de um futuro redentor (ou seja, marcados por uma descrença em relação aos 

metarrelatos da modernidade).  
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3.3 O TRAÇADO ERRÁTICO DE UMA REDE 

 

 Sendo o pesquisador um morador da cidade e, no caso de uma antropologia da 

urbanidade, um caminhante (DE CERTEAU, 2007) que se entrega à deriva (DEBORD, 

2003), ele não deve antecipar nada. Em outras palavras, ele deve se deixar afetar pelo 

fluxo urbano, deixar o vazio nele ser pintado pelas exterioridades. Assim acontecem os 

encontros mais férteis com os “nativos”: ao acaso, nas situações em que o pesquisador 

poderia esquecer que está em campo. Em geral, esse tipo de interação se mostrou 

bastante fecundo para a pesquisa, pois os interlocutores ficam mais à vontade do que em 

muitas situações nas quais a minha presença era explicitamente a presença de um 

pesquisador. Seguem abaixo trechos do diário de campo que registram um encontro ao 

acaso em um restaurante, no dia 23 de abril de 2014: 

 

Encontrei, ao acaso, uma grafiteira/pichadora em um restaurante popular da 

cidade. A garota estava almoçando sozinha, resolvi sentar na mesma mesa 

para conversarmos. Frequentamos lugares em comum há cinco anos 

(universidade, boates, bares...), mas nos conhecemos pouco. Começou a 

grafitar/pichar no ano passado. Atualmente, ela integra uma crew feminista. 

Ela perguntou como estava indo a minha pesquisa, respondi que estava indo 

bem, que estava tentando me aproximar dos grafiteiros/pichadores aos 

poucos. Comentei o fato de que alguns deles desconfiavam que eu fosse um 

policial infiltrado. Ela disse que o pessoal anda realmente “apavorado com 

tudo” e que as operações contribuíram para o surgimento dessa desconfiança 

e de tretas entre crews e grafiteiros/pichadores. A garota disse ainda que a 

maioria dos acusados na operação não leu o registro dos depoimentos dados à 

polícia. Segundo ela, apenas um entre os acusados tinha advogado, este leu 

os registros e encontrou neles algumas delações. A pichadora/grafiteira disse 

que isso (as delações) provavelmente foi “uma manipulação da polícia para 

criar intrigas” entre os grafiteiros/pichadores.  Comentou sobre um 

grafiteiro/pichador que tem sido alvo de acusações de ser “cagueta” (delator) 

por parte de seus pares. E acrescentou que há rumores de que aconteça uma 

nova operação em junho. [...] Ela também falou sobre as conexões de alguns 

grafiteiros/pichadores locais com crews de São Paulo. “Tem surgido bastante 

pixo, estilo paulista, no alto dos prédios em Santa Maria pela influência 

dessas conexões”. Alguns grafiteiros/pichadores locais estão pensando em ir 

a uma grande festa de pixadores em São Paulo, segundo ela, o maior 

encontro de pichadores do país. A pichadora/grafiteira também disse que, 

atualmente, alguns grafiteiros/pichadores que só assinavam tags se tornaram 

“mais politizados”; alguns deles, por exemplo, começaram a fazer pichações 

e stencil contra a Copa do Mundo ou contra o aumento da tarifa de ônibus. 

[...] Após o almoço, ela ia tirar fotos de uns trampos dela e de outras 

grafiteiras/pichadoras, feitos recentemente no Parque Itaimbé (no centro). 

Infelizmente, não pude acompanhá-la, pois já estava atrasado para uma aula 

do mestrado que eu não poderia faltar. Na saída do restaurante, antes de nos 

despedirmos, sugeriu que eu curtisse uma página do Facebook gerenciada por 

uma de suas companheiras. Na página são postadas diariamente fotos de 

graffiti/pichações de Santa Maria, mas também de outras cidades e países. 

Observei que, em suas falas, a garota transitava entre e transbordava as 
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definições “pichação/graffiti” e “pichadores/grafiteiros” para se referir à sua 

prática e de seus pares. 

  

 A pichadora/grafiteira em questão demonstra interesse em minha pesquisa, 

pergunta sobre seu andamento e sonda a minha presença enquanto etnógrafo em campo. 

Em parte, isso se deve ao fato de ela ser universitária, estudante da área das ciências 

humanas. Durante a conversa ela se empenha em selecionar pontos que julga 

importantes de serem abordados na pesquisa, ou seja, a pichadora/grafiteira desenha 

caminhos para o etnógrafo percorrer. A própria ordem das informações dadas por ela 

segue uma sistematização: primeiro, as intrigas (as tretas entre os 

pichadores/grafiteiros), aquilo que deforma laços sociais; depois, aquilo que os forma e 

fortalece (as conexões com São Paulo; a “politização” que a prática da pichação pode 

proporcionar; a produção e divulgação de registros das pichações/graffiti pelos próprios 

pichadores/grafiteiros).  

 Eu já havia visto a inscrição “ant-kagueta” em alguns muros, bem como uma 

onda de atropelos. Esse encontro ao acaso propiciou o contato com a versão da 

pichadora/grafiteira sobre as tretas em torno das acusações de “caguetagem”, dando 

sentido aos indícios de rixas inscritos nos muros, os quais eu estava procurando 

compreender. Em síntese, ela constrói a inteligibilidade dos acontecimentos dando a 

entender que é a polícia quem fomenta boa parte dos conflitos entre os 

pichadores/grafiteiros. Entretanto, ela ressalta que, paralelo à repressão policial, há na 

cidade a efervescência de um estilo de escrita urbana influenciada pela pixação paulista. 

A página do Facebook que a pichadora/grafiteira indicou, além da rede de 

pertencimento, também aponta para aquilo que Mittmann (2013) chama de 

arquivamento da existência. A pichação/graffiti é um arquivamento primeiro, fixada e 

memorizada na parede, mesmo que por um período curto. Em seguida, abre-se um 

círculo mais amplo de arquivamentos, como por exemplo, as fotos e os vídeos sobre as 

pichações/graffiti produzidos e divulgados na internet pelos próprios 

pichadores/grafiteiros.  
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Imagem 33 – “Ant-Kagueta”, treta em parede de residência, Rua Professor Braga 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 As pistas sobre as conexões entre pichadores/grafiteiros de diferentes cidades e 

regiões do país, presentes nos cadernos/folhinhas encontrados na loja de street art e nos 

relatos sobre as pichações/graffiti em trens, reaparecem nesse encontro ao acaso com a 

pichadora/grafiteira, quando ela se refere às ligações entre Santa Maria e São Paulo. A 

indicação da página do Facebook é outro caminho que aponta para o mesmo sentido, 

dando sequência à série de cenários de interação: muros, loja de street art, 

cadernos/folhinhas, rolês, encontros ao acaso pela cidade e internet. Essas questões 

sugerem que é nesse andar errático do etnógrafo em meio às teias de significados 

(GEERTZ, 1978), tecidas entre a objetalidade das inscrições urbanas, que se dão os 

encontros/desencontros e negociações que delineiam a interpretação etnográfica. 

 “Curti” as páginas do Facebook sugeridas pela pichadora/grafiteira e enviei 

“solicitações de amizade” aos perfis dos pichadores/grafiteiros com os quais já estava 

interagindo off-line. Todos eles aceitaram, “adicionaram-me”. A partir daí, informações 

diárias sobre eles passaram a chegar até mim toda vez que eu acessava a rede social. 

Fiquei bastante surpreso com o grande número de postagens diárias sobre 

pichação/graffiti. Diante do clima de relativa tensão em torno das operações policiais 

anti-pichação, eu esperava maior discrição dos pichadores/grafiteiros em relação à 

publicização em seus perfis de atividades ligadas à prática da pichação/graffiti, mas 
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acabei observando exatamente o contrário. Sempre havia alguém postando fotos de seus 

trampos, dando-lhes visibilidade. Em geral, quando fazem algum trampo autorizado, 

postam fotos com as hashtags #graffiti #streetart #urbanstyle. Por outro lado, quando se 

trata de algum trampo ilegal, preferem usar #pixo #vandal. Há essa separação entre as 

práticas legais e ilegais nas postagens, contudo, se forem levados em conta os perfis, o 

histórico de suas linhas do tempo, na grande maioria dos casos, é possível encontrar 

trânsitos entre as práticas e maneiras de construir a inteligibilidade dos acontecimentos, 

uma profusão de formas de classificá-las publicamente em cada perfil.  

Chamaram a minha atenção também as postagens em que um pichador/grafiteiro 

marca outro em alguma foto em que aparecem pichando/grafitando juntos, 

acompanhadas de frases que exaltam a amizade. Esse tipo de postagem pode ser 

entendido como parte do sistema de reciprocidades, como dádivas circulantes, 

publicações feitas em retribuição a um convite para pintar, a algum material de pintura 

tomado de empréstimo durante a feitura de um trampo, a uma carona de moto, às 

experiências compartilhadas, etc. Além dessas postagens que formam e fortalecem laços 

sociais, há, entretanto, algumas tretas entre os pichadores/grafiteiros que são 

manifestadas na timeline, geralmente, através de “indiretas”.  

 Uma questão recorrente nas postagens de algumas pichadoras/grafiteiras era a 

denúncia de práticas machistas e a afirmação do feminismo na pichação/graffiti. O tema 

estava presente não só online, mas também nos rolês. Houve um happy hour feminista 

na loja de street art, que integrou a programação da I Jornada de Lutas das Mulheres, 

organizado e amplamente divulgado por elas nas redes sociais. Recebi o convite para o 

evento no Facebook, enviado pela pichadora/grafiteira que eu havia encontrado ao 

acaso, dias atrás, no restaurante. Novamente, ela a desenhar caminhos que julga 

importantes para serem seguidos por mim na pesquisa. Assim, iam sendo tecidos os fios 

de uma rede de cenários de interação, e eu voltava à loja novamente.  
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Imagem 34 – “Liberte-se”, pichação feminista em muro de escola, Avenida Nossa 

Senhora das Dores 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

 Nesse evento, estavam presentes MC Manu, referência nacional do rap feminino, 

e Ceia, b-girl que vem ganhando destaque no break (dança de rua), ambas de Porto 

Alegre. Havia em torno de 50 pessoas no happy hour feminista, metade composta por 

mulheres. Formou-se uma roda de conversa, onde, inicialmente, cada participante se 

apresentou diante dos demais, dizendo seu nome ou tag e dando nome a sua prática de 

rua, classificando-a: “meu nome é x, e tô aí no rolê, fazendo uns riscos na rua, sempre 

incomodando (risos)”; “sou y e também sou do movimento da pixação”; “meu nome é 

z, também sou artista de rua, e faz mais de uma década que estou conectado com essas 

questões da rua, skate, pixo, graffiti, arte urbana...”. Alguns pichadores/grafiteiros 

também se identificaram como militantes de algum movimento social, dentre eles, 

Marcha das Vadias, Marcha da Maconha e Bloco de Lutas.  

 Próximo à minha vez, pensei: Apresentar-me-ei como? Professor e mestrando 

em ciências sociais? Ex-pichador e pesquisador da pichação/graffiti? Acabei deixando 

de lado as referências ao passado e à minha profissão, para dar foco à circunstância, ao 

estar ali, classifiquei-me apenas como “pesquisador e simpatizante da pichação/graffiti”. 

Brinquei, “estou de olho em vocês”, fazendo o gesto de levar os dedos indicador e 

médio em direção aos olhos, e eles riram. Foi uma forma de descontrair e tentar dissipar 

a atmosfera de desconfiança na qual alguns ainda poderiam estar envoltos no tocante à 

minha presença. Usei “pesquisador”, porque é um termo mais acessível aos leigos em 
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relação ao mundo acadêmico do que “mestrando em ciências sociais” ou “aspirante a 

antropólogo”. Disse “simpatizante da pichação/graffiti” para dar a ver a minha 

proximidade em relação ao grupo, e, ao mesmo tempo, a brincadeira “estou de olho em 

vocês”, como um sinalizador da exterioridade, mas, sobretudo, como uma forma de 

ironizar a minha presença, tornar caricato o fato de que eu frequentemente estava a tirar 

fotos e tomar notas em meu diário de campo, pois dar a possibilidade de se fazer objeto 

de riso perante o outro pode ser uma forma de abrir caminho para receber sua 

confiança. 

 Todos os participantes tinham voz e vez na roda de conversa do happy hour 

feminista, mas a MC e a b-girl foram o centro das atenções. Ambas mais velhas, na 

faixa dos 40 anos de idade, cujos relatos eram ouvidos atentamente pelas jovens 

pichadoras/grafiteiras. MC Manu criticou o machismo de algumas letras do rapper 

Mano Brown e relatou uma experiência em que lhe fez a crítica pessoalmente. A b-girl, 

por sua vez, fez um longo relato sobre ter sofrido violência doméstica por muitos anos, 

e disse que a prática do break foi um meio para ela se libertar do cônjuge agressor e se 

reinventar. Quanto às pichadoras/grafiteiras, suas falas convergiam para a ideia de que a 

pichação/graffiti é uma forma de “empoderamento feminino”. Após o evento, algumas 

delas saíram juntas para dar um rolê, pichar/grafitar e colar stickers pela cidade. 

 Poucos pichadores/grafiteiros homens participaram da roda de conversa do 

início ao fim, a maioria deles preferiu ficar do lado de fora da loja, fumando e 

conversando sobre outros assuntos, enquanto ocorria o bate-papo feminista dentro do 

estabelecimento. Teriam eles ficado incomodados com os relatos das mulheres? Ou seu 

distanciamento seria em respeito ao “local de fala” delas? Seria o feminismo um ponto 

de encontros discordantes na pichação/graffiti? Seria a pichação/graffiti um ponto de 

encontros discordantes no feminismo? Voltei para casa com essas questões na cabeça e, 

nos dias que se seguiram, ao acessar o Facebook, algumas tretas envolvendo os temas 

pichação/graffiti e feminismo começaram a pipocar na tela do meu computador. 

Chamou a minha a atenção uma publicação feita pela página do coletivo de mulheres 

Marias Bonitas, majoritariamente composto por negras da periferia, onde aparecia uma 

charge e um “textão” que criticavam a prática da pichação/graffiti entre as feministas:  

 

O lance é que ta rolando uma nova vibe na militância entre as mulheres – 

majoritariamente de classe alta – de fazer pixações nos banheiros de 

faculdades ou escolas (como também em transportes públicos). Intervenções 
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que seja com frases de efeito ou seja com símbolos da luta feminista, não 

fazem a menor diferença para quem vai ter o trabalho extra de limpar no 

final. As ‘moças da limpeza’ geralmente são mulheres pobres e negras que 

além de serem atingidas pelo machismo também enfrentam o racismo e a 

pobreza (que dão a elas um gostinho diferente do que é a misoginia). E a 

merda toda é quando o feminismo, que deveria dar a essas mulheres mais voz 

e empoderamento, continua abraçando fortemente as que sempre foram 

acolhidas pelo movimento e comete boçalidades tipo esfregar absorvente sujo 

na parede do banheiro e esquecer que depois de brincar de revolucionária 

uma mulher vai ter que ficar esfregando pra limpar a sujeira que a outra 

deixou. Temos que pensar em todas as mulheres, se não, feminismo pra 

quem? 

   

Imagem 35 – “Feminismo pra quem?”, charge publicada na página do Facebook do 

coletivo Marias Bonitas 

  

Fonte: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891934907554955&set=a.58760301132148

1.1073741827.100002153619799&type=3&theater 

 

 Além das interações com pichadores/grafiteiros a partir da loja de street art, dos 

rolês, dos encontros ao acaso pela cidade e do acompanhamento de suas postagens no 

Facebook, a questão da pichação/graffiti e seus pontos de tensões também estavam 

presentes cotidianamente no meu ambiente de trabalho – uma escola estadual de ensino 

médio, onde sou professor de sociologia e história. Eu tinha dois alunos que se definiam 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891934907554955&set=a.587603011321481.1073741827.100002153619799&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=891934907554955&set=a.587603011321481.1073741827.100002153619799&type=3&theater
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como pichadores, em 2014, um na segunda e outro na terceira série. Frequentemente 

eles vinham me contar sobre seus rolês. Ambos demonstravam admiração quando eu 

comentava sobre algumas das relações que havia estabelecido com os 

pichadores/grafiteiros mais consagrados da cidade. “Nossa! Já vi muitos trampos desses 

caras na rua, são ‘monstros do graffiti’, sabem demais, mas nunca troquei ideia com 

eles, só vejo eles de longe”, foi uma das reações dos garotos. Outro ponto em comum 

entre os alunos pichadores eram as tretas que tinham com uma crew feminista. “Nada a 

ver essas minas feministas. Eu sempre atropelo o pixo delas quando saio no rolê”, 

contou-me um deles. “Por que atropelar o trampo delas? Mulher não pode pichar?”, 

provoquei. “Elas podem, sim”, respondeu, “o problema é que essas são feministas, ou 

seja, são chatas mesmo, qualquer coisa é machismo na visão delas”, completou.  

 Os dois alunos pichadores demonstravam ojeriza em relação àquilo que chamam 

de “politicamente correto”, sendo seu oposto, o “politicamente incorreto” (ou o bordão 

de internet “the zuera never ends”), uma espécie de “nova transgressão”, inclinação que 

observei com bastante frequência entre meus alunos, adolescentes da “geração z”, ou 

seja, nascidos a partir de 1996 e escolarizados sob a hegemonia dos discursos 

pedagógicos multiculturalistas (vulgo “politicamente correto”). O atropelo dos trampos 

feministas pelos alunos pichadores, sua postura “politicamente incorreta”, podem ser 

lidos como sendo uma reação do status quo (ambos os rapazes brancos) diante da 

ascensão das vozes das minorias, mas, na visão deles, o status quo é o “politicamente 

correto”, interpretado enquanto uma espécie de moralismo e de ideais de pureza que 

impregnam alguns discursos da nova esquerda; trata-se de ser “contra a cagação de 

regra”, disse um dos alunos pichadores. “Não curto esse ‘mimimi’ de ‘não pode dizer 

isso ou aquilo’, porque cada um deve ter o direito de dizer o que quiser, mesmo que 

ofenda os outros, ninguém é obrigado a agradar”, disse o outro aluno pichador, “se 

alguém se sente ofendido, que retruque”, completou. No balaio do “politicamente 

correto” está o feminismo, que aparece aqui enquanto ponto de encontros discordantes 

na pichação/graffiti. 

A maioria dos alunos pichadores da escola tem o banheiro como local preferido 

para riscar. As inscrições vão desde frases obscenas a tags, e boa parte delas consiste 

em assinaturas que remetem a alguma região da cidade, “zona sul”, “zona norte”, por 

exemplo. A observação dessas assinaturas que remetem às zonas periféricas da cidade, 

juntamente com a análise das fichas de cadastro dos alunos da escola, mostra que, desde 



105 

 

o início dos anos 2000, vem ocorrendo uma mudança no perfil dos matriculados. Antes, 

a escola era acessada majoritariamente por alunos residentes no centro e nos bairros 

centrais (Patronato, Nossa Senhora de Fátima, Bom fim, Nossa Senhora de Lourdes e 

Nossa Senhora das Dores), enquanto hoje há a predominância de alunos oriundos de 

zonas mais afastadas do centro (Santa Marta, Tancredo Neves, Parque Pinheiro, 

Urlândia, Boi Morto e Salgado Filho). Os banheiros demarcados pelas periferias são 

indícios, signos, evidências visuais dessa mudança.  

Entretanto, cabe ressaltar aqui que não se trata de uma oposição binária e 

estanque entre centro e periferia. A crítica do coletivo Marias Bonitas às feministas 

pichadoras/grafiteiras, citada anteriormente, mostrou que a pichação/graffiti não pode 

ser encarada apenas como uma insurreição da periferia contra o centro, invertendo os 

polos dessa dicotomia: as pichadoras/grafiteiras feministas enquanto centro (classe alta, 

ensino superior...), as “moças da limpeza” enquanto periferia (pobres, negras, baixa 

escolaridade...). De forma semelhante, isso se aplica ao caso dos alunos pichadores que 

demarcam território no banheiro da escola com signos que remetem à periferia, só que 

não se trata de uma dicotomia entre periferia e centro, visto que tanto eles quanto as 

“moças da limpeza” são da periferia, e sim de uma dicotomia entre puerilidade e 

senilidade. “É uma falta de respeito desses alunos em relação às funcionárias da 

limpeza. Elas já estão com uma idade bem avançada, bem cansadas para terem que ficar 

esfregando parede riscada por marmanjo mal-educado”, reclamou a diretora, em 2016, 

na reunião de professores que antecede o início do ano letivo, acrescentando que as 

pichações dos banheiros seriam apagadas e que iria mandar instalar câmeras em seu 

interior, para coibir os riscadores de paredes.  

Dias depois do anúncio das medidas anti-pichação da direção escolar, observei 

que, paradoxalmente, foram compradas almofadas novas com estampas de 

pichação/graffiti para forrar as cadeiras que ficam em um dos corredores da escola, e, 

até meados de julho, as medidas não haviam sido colocadas em prática. Desde o início 

do ano letivo, o número de pichações só aumentava. Foi então que, durante o 

movimento de ocupação da escola pelo movimento estudantil secundarista, que 

coincidiu com a greve dos professores, uma das primeiras ações dos ocupantes foi 

limpar as pichações dos banheiros, pintar as paredes com tinta branca, uma forma de 

construir a visibilidade do movimento no sentido de sinalizar para os jornais locais que 

a ocupação não era “baderna”, que os ocupantes estavam cuidando do patrimônio 
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público. Essa ação também foi uma maneira de retribuir o apoio dado pela direção da 

escola ao movimento. 

Ao mesmo tempo, se parte dos rabiscos dos banheiros foram apagados, no 

período das ocupações, as pichações/graffiti ganharam as paredes dos corredores e do 

pátio da escola, visto que alguns pichadores/grafiteiros da cidade foram convidados 

pelos ocupantes para colocarem seus trampos nas paredes. Uma parte deles abordava 

temas e imagens relacionados à educação e ao cotidiano escolar, como na passarela de 

entrada, onde foi pintada a cena de estudantes circulando, enquanto em uma das paredes 

do pátio foi escrita a seguinte frase de Paulo Freire: “Não há saber mais ou saber menos: 

há saberes”. Já a outra parte dos trampos consistia basicamente na assinatura das tags 

dos pichadores/grafiteiros e suas crews, na forma de bomb ou grapixo. Um 

pichador/grafiteiro, consagrado por pichar/grafitar ilegalmente o alto dos prédios de 

Santa Maria, fez um enorme grapixo de sua tag nas paredes externas do segundo andar, 

no pátio da escola, acompanhado também da assinatura de uma crew de São Paulo da 

qual ele faz parte. Em seguida, o pichador/grafiteiro postou uma foto do trampo em seu 

perfil do Facebook com a frase “Pintura na Ocupação #streetart #graffiti #style #vandal 

#sm”, dando a ver, tanto na imagem quanto nas hashtags, um trânsito entre as 

classificações, entre legal e ilegal, bem como a conexão entre pichadores/grafiteiros de 

Santa Maria e São Paulo.  

Os corredores e o pátio da escola são uma boa vitrine para os 

pichadores/grafiteiros darem visibilidade às suas tags, visto que por ali circulam 

diariamente centenas de jovens, para os quais os trampos não passam despercebidos. Ao 

fim da ocupação e da greve, quando do retorno das aulas, houve uma grande onda de 

selfies de alunos tiradas em frente às paredes pichadas/grafitadas da escola sendo 

publicadas em seus perfis do Facebook e do Instagram. Alguns alunos exclamavam: 

“ficaram muito lindas todas as pinturas, deram vida à escola!”. A aprovação, entretanto, 

jamais foi unânime. “Além de perdermos aulas com a greve, quando retornamos à 

escola, vimos que agora temos um pátio cheio de nomes de marginais e gangues da 

cidade nas paredes, apenas alguns poucos desenhos se salvam”, reclamou um dos 

alunos contrários ao movimento estudantil secundarista, “infelizmente, a direção perdeu 

o controle da escola durante a ocupação”, lamentou outro. 
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Imagem 36 – “A estampa da almofada”, estampa de almofada com imagens de 

pichação/graffiti 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 37 – “Somos + do que os olhos poden ver!!!”, pichação/graffiti em corredor de 

escola 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas 

 

 Próximo à escola, há o Largo da Locomotiva, ponto de encontro de alguns 

alunos, onde se reúnem antes e depois das aulas (ou durante, quando gazeiam). O pano 

de fundo do local é uma parede tomada por pichações/graffiti. Dentre os rabiscos, 

destacam-se alguns desenhos onde figuram três personagens antropozoomórficos, 

mistura de humano e rato, que protagonizam cenas comuns de serem vistas entre os 

frequentadores do local. Um dos personagens aparece deitado no chão, como se 

estivesse descansando ou dormindo, exatamente como fazem alguns alunos durante o 

dia, ou então, como os moradores de rua que pernoitam ali. Os outros dois personagens 

formam um casal que está “se pegando”, ou seja, entre beijos e amassos, algo costumaz 

no local, pois ali também é “o cantinho da pegação”, como dizem alguns alunos. Essas 

pichações/graffiti projetam na parede e tornam visíveis representações de interações que 

ocorrem nesse ponto de encontro, sinalizando seus usos e dando a ver algumas das 

maneiras como eles se inserem na invenção do cotidiano de seus usuários. O abandono 

do local é apenas aparente, visto que as pichações/graffiti são signos que remetem à 

presença de corpos e desejos. 
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Imagem 38 – “O cantinho da pegação I”, pichações/graffiti em prédio público, Largo da 

Locomotiva 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas 

 

Imagem 39 – “O cantinho da pegação II”, detalhe do personagem antropozoomórfico a 

descansar, Largo da Locomotiva 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 40 – “O cantinho da pegação III”, detalhe em personagens antropozoomórficos 

“se pegando”, Largo da Locomotiva 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

Para além da escola onde leciono, a pichação/graffiti também chegava até mim 

através dos meus vizinhos. Em meados de 2014, mudei-me para o Bairro Nossa Senhora 

das Dores. No novo endereço, tinha como vizinhos o pessoal da casa Fora do Eixo (uma 

rede colaborativa e descentralizada de trabalho, espalhada por diversas cidades do país, 

constituída por coletivos de produtores culturais e midialivristas, pautados nos 

princípios de economia solidária, associativismo e cooperativismo, de divulgação, 

formação e intercâmbio entre redes sociais). Certo dia, uma das minhas vizinhas, 

sabendo a respeito da minha pesquisa sobre pichação/graffiti, convidou-me para ir até a 

casa do coletivo, pois lá estavam dois pichadores/grafiteiros famosos de Porto Alegre, 

Toniolo e Xadalu. A ideia era fazer uma roda de conversa sobre pichação/graffiti, que 

seria transmitida ao vivo para um dos canais de mídia do coletivo, só que houve um 

problema técnico que impediu a transmissão. A conversa seguiu, mesmo com os 

aparelhos desligados. Os pichadores/grafiteiros narraram, principalmente, a trajetória de 

seus trampos na rua. 
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 Xadalu não se considera grafiteiro nem pichador, ele prefere se colocar como 

“artista contemporâneo da colagem, sticker art”. Com quase 30 anos de idade, ele já foi 

pedreiro e gari. Hoje, acumula certificados de vários cursos técnicos voltados ao 

desenho industrial e aspira à faculdade de design. Sobre o nome Xadulu, coincidem as 

figuras do colador e do personagem que estampa suas colagens, um índio com ar de 

desenho animado. O personagem é “uma lembrança dos povos indígenas brasileiros que 

foram dizimados pelo colonialismo, um protesto silencioso", explica. É possível 

encontrar adesivos Xadalu colados pelas ruas de 60 países. “Essa temática indigenista 

tem uma boa recepção no exterior, na Europa, principalmente”, comenta. O alvo 

principal de suas colagens são os tapumes da construção civil e as placas de trânsito, 

prática esta considerada ilegal pelo poder público. Xadalu está no limiar entre legal e 

ilegal. Ele diz querer fazer uma ponte entre a rua e os museus, o que significa aliar o 

anonimato e a ilegalidade dos trampos da rua à busca pela legitimação da autoria que os 

círculos institucionalizados da arte simbolizam. A arte de rua está na interface dos 

regimes representativo e estético das artes, como lembram Rocha e Eckert (2016). Esse 

trânsito começou com a participação do colador em uma exposição no Museu de Arte 

Contemporânea do Rio Grande do Sul, em 2012. A partir daí, surgiram novos projetos, 

alguns deles aliando suas colagens à produção de vídeos e fotografia. 

 Toniolo, por sua vez, é ex-escrivão da polícia civil e está com quase 70 anos de 

idade. “Fiz várias críticas à instituição policial na seção das cartas do leitor de alguns 

jornais, nos anos 70, auge da ditadura”, contou, “a partir daí, o comandante queria dar 

um jeito de me afastar do cargo. Até que um dia, me diagnosticaram como 

esquizofrênico paranoide e me aposentaram, daí virei pichador”. Fiquei um tanto 

espantado com sua fisionomia e vestes, as quais me fizeram lembrar os trejeitos dos 

feirantes da Quarta Colônia de Imigração Italiana que vêm semanalmente à Santa Maria 

vender queijo e salame, ou seja, algo que destoa completamente da maioria dos 

pichadores/grafiteiros. “Sou o pichador mais antigo do Rio Grande do Sul, não picho 

casas, só lugares públicos, meu nome está espalhado por toda Porto Alegre”, exaltou em 

certo momento, “mas ultimamente eu tenho saído mais para colar adesivos do que para 

pichar com spray”. Contou histórias épicas, como a da vez em que, no ano de 1984, 

avisou a imprensa porto-alegrense que picharia o Palácio do Piratini, sede de governo 

estadual, “foi a primeira pichação com local e hora marcada da história”, vangloriou-se 

Toniolo. Detalhou que, naquela ocasião, escondeu-se dentro de uma igreja, próximo à 
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sede do governo, para despistar o cordão de policiais que estava à espreita no local onde 

seria o alvo do seu spray. “O esconderijo até que funcionou, consegui sair da igreja 

despercebido e pichar quase todo meu nome na parede do Piratini, mas eles me pegaram 

quando estava na última letra”, narrou.  

 Depois da conversa na casa do coletivo, perto das 16h daquele sábado, nós 

quatro fomos até o calçadão Salvador Isaias tomar um café. Xadalu e Toniolo 

aproveitaram para colar seus stickers nas placas de trânsito, postes e telefones públicos 

encontrados ao longo do trajeto que percorremos, da Avenida Nossa Senhora das 

Dores, passando pelas ruas General Neto e José Bonifácio, na travessia de quase toda a 

Rua do Acampamento em direção ao calçadão. Embora houvesse bastante fluxo de 

carros e pessoas pelas ruas, os dois coladores colavam seus trampos com grande 

tranquilidade, na cara dura, como dizem os pichadores/grafiteiros. Os transeuntes, por 

sua vez, mostravam-se indiferentes aos coladores, pois a maioria das pessoas estava 

focada em andar rápido para se proteger da garoa que começava a virar temporal. “É 

bom sair pra colar quando o tempo está assim, ninguém dá bola pro cara”, comentou 

Xadalu, “e a chuva também faz com o que o adesivo fique bem colado, gruda mais”, 

completou Toniolo. 

  No café, prosseguimos com a conversa. Toniolo contou sobre os anos em que 

ficou internado compulsoriamente num hospital psiquiátrico, entre 2005 e 2012, “pior 

que o inferno!”, exclamou. O veterano mencionou também os documentários que 

narram suas histórias, “Quem é Toniolo?” (o mesmo título da revista em quadrinhos que 

eu havia encontrado no balcão da loja de street art) e “Toniolo e o Hospício do Terror”, 

ambos disponíveis no Youtube. Ele fez questão de ressaltar que sua fama não é algo 

restrito ao Rio Grande do Sul e, ao fazê-lo, também deu a ver transbordamentos em 

relação à dicotomia entre pichação e graffiti, mais especificamente, graffiti em 

homenagem a pichador e pichação em homenagem a grafiteiros: 

 

Até Os Gêmeos, lá de São Paulo, que são os maiores grafiteiros do mundo, já 

fizeram vários graffiti em minha homenagem. Eles escreveram “Toniolo 

livre” em um graffiti recente. Daí eu retribuí com uma pichação dedicada a 

eles. Escrevi “OsGeMeOs” bem grande numa parede e assinei meu nome. 

Postei no Facebook e um monte de gente compartilhou. 

 

 Toniolo também narrou longamente sobre as tretas que teve com Tarso Genro, 

ex-prefeito de Porto Alegre. Disse que este, em seu segundo mandato, empenhou-se em 
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apurar investigações acerca de suas pichações, cobrando de sua equipe a elaboração de 

um dossiê com fotos das assinaturas de rua do pichador. Em contrapartida, Toniolo 

disse que também fez um dossiê, “tirei fotos de vários lugares onde estava escrito 

‘Tarso’, os cartazes que ele espalhou pela cidade no período da campanha eleitoral, as 

‘pichações’ dele, que estavam sujando a cidade”. Essa treta foi intensificada após o 

incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, janeiro de 2013, época em que Tarso era 

governador do Rio Grande do Sul, pois, na visão de Toniolo, “Tarso é responsável pelas 

mortes, porque na época da tragédia o Corpo de Bombeiros estava nas mãos dele e foi 

negligente na fiscalização da boate”, esbravejou, “e o prefeito daqui, o César Schirmer, 

também tem ‘culpa no cartório’”. Os stickers que Toniolo havia acabado de colar pelas 

ruas do trajeto que percorremos tinham frases como “A corrupção do Tarso e do César 

matou 242” e “242. O Tarso Kiss, o César Kiss”. Perguntei a ele se essa série de 

stickers sobre a Tragédia da Kiss havia sido feita especialmente para ser colada em 

Santa Maria ou se eles já haviam sido colados pelas ruas de Porto Alegre. “Estão sendo 

espalhados por toda Porto Alegre há mais de um ano”, respondeu.  

 

Imagem 41 – “Coladores”, Toniolo e Xadalu colonado stickers em um poste de luz, Rua 

General Neto 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas.   
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Imagem 42 – “Stickers”, stickers em placa, Calçadão Salvador Isaia 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

 O fato de a temática da Tragédia da Kiss estar presente em stickers espalhdos 

pelas ruas da capital é um indício de que, nas conexões entre pichadores/grafiteiros de 

diferentes cidades, Santa Maria não é mera tributária dos grandes centros, não é apenas 

uma importadora de signos e tendências, ela também os exporta. Dias após esse rolê 

com Toniolo e Xadalu, fui à Porto Alegre visitar uns amigos, onde pude observar não só 

os stickers que polemizam sobre a tragédia santamariense, mas também várias 

pichações/graffiti de pichadores/grafiteiros de Santa Maria pelas ruas da capital, em 

especial, no trecho das escadarias que ligam a Avenida Independência à Rua Alberto 

Bins. Paralelamente às andanças pelas ruas, seguindo suas publicações no Facebook, 

observei que houve uma semana em que começaram a aparecer na timeline várias fotos 

de pichadores/grafiteiros de Santa Maria dando rolês e pichando/grafitando em São 

Paulo, conforme o que já havia me antecipado aquela pichadora/grafiteira que encontrei 

ao acaso no restaurante, meses antes. 
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Imagem 43 – “Santa Maria em Porto Alegre”, pichações/graffiti de 

pichadores/grafiteiros santamarienses em Porto Alegre, parede em frente à escadaria 

que liga a Avenida Independência à Rua Alberto Bins 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

 Quando voltei de Porto Alegre, no caminho da Estação Rodoviária até minha 

casa, encontrei o pichador/grafiteiro que estava sendo acusado de cagueta por alguns de 

seus pares em função dos processos decorrentes das operações policiais. Eu o conheço 

há alguns anos, mas não me senti à vontade para perguntar-lhe maiores detalhes sobre 

essa treta para além daqueles que a pichadora/grafiteira havia me contado no 

restaurante. Ele já chegou comentando sobre a vinda de Toniolo à Santa Maria, contou 

que o pichador porto-alegrense participou de um churrasco que ele organizou com 

alguns pichadores/grafiteiros para recebê-lo e que deram um rolê juntos para colar 

stickers. O pichador/grafiteiro ficou um tanto surpreso quando eu contei que também 

havia dado um rolê com Toniolo e Xadalu. Ele disse: “Que massa! Tenho aqui na 

mochila uns adesivos do Toniolo, aqueles sobre a Kiss. Ele pediu para eu colar pela 

cidade. Quer uns para colar por aí também?”. Novamente, como naquele domingo na 

zona norte, eu estava sendo convidado a deixar marcas pela cidade, só que agora era de 

forma ilegal. Respondi: “quero, deixa uns adesivos comigo”. Entretanto, não saí para 

colá-los, apenas guardei-os em minha mochila. Antes de cada um seguir seu caminho, 



116 

 

ele também deixou comigo alguns exemplares do seu zine, “laça este trampo meu para a 

galera que tu achar que vai curtir”, recomendou.  

 Recebi os artefatos que o pichador/grafiteiro me dera e, embora não tenha 

atendido seu convite para colar os stickers de Toniolo pela cidade, retribui entregando 

os seus zines aos meus alunos pichadores “politicamente incorretos”, que o apreciaram 

muito. Assim, utilizei-me das margens de liberdade, negociação e incerteza estrutural do 

sistema de reciprocidades. Os alunos pichadores, por sua vez, a cada semana que 

passava se mostravam mais interessados nas minhas aulas, até passaram a pedir algumas 

sugestões de leitura e vídeos sobre feminismo. “Se to criticando as feministas da 

pichação, tenho que ter embasamento”, disse um deles.  E eu respondia coisas como: 

“digita no Google e no Youtube ‘as ondas do feminismo’, para entender um pouco da 

história do movimento, digita também ‘Camille Paglia’, para conhecer uma de suas 

principais críticas”. Era como se os alunos pichadores quisessem retribuir com esse 

interesse nas aulas não só os zines que eu lhes dera, mas também as nossas conversas 

sobre pichação/graffiti. “Tu é diferente dos outros professores, é ‘cabeça aberta’, se 

interessa pelas nossas histórias e não tem preconceito com quem picha”, disse um deles. 

 Em suma, à medida que eu ia tecendo os fios dessas linhas tortas pela cidade, 

adensando a imersão em campo, ia sendo enredado em meu cotidiano pelas teias de 

significados da pichação/graffiti. Os desdobramentos das várias “piscadelas” a partir da 

ambiência da loja de street art; as recriações de memórias e narrativas dos 

pichadores/grafiteiros que redesenham a cidade e seus moradores; as linhas do trem-

metáfora-da-modernidade; os encontros ao acaso pela cidade; as conexões entre 

pichadores/grafiteiros de diferentes regiões do país; os alunos pichadores; o feminismo 

enquanto ponto de encontros discordantes na pichação/graffiti; a pichação/graffiti 

enquanto ponto de encontros discordantes no feminismo... A observação participante 

desses cenários e interações começava a configurar uma espécie de ritual de passagem 

para mim, um importante momento de aprendizado, cuja travessia ia dando corpo aos 

conhecimentos e informações que, anteriormente, estavam dispersos, preenchendo, aos 

poucos, algumas das lacunas de sentido que inquietavam o meu olhar. 

 Até aqui, a observação participante mostrou que é sob a contingência do caos 

sensível que se dão os transbordamentos, as inversões e as recombinações das 

categorias binárias (legal/ilegal, limpo/sujo, certo/errado, luz/sombra, belo/feio, 

visível/invisível, centro/periferia...) do ato universal de classificar. Não se trata 
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simplesmente de pichação (ilegal, sujo, feio, errado, crime...) versus graffiti (legal, 

limpo, bonito, arte...), mas também de grapixo, pixo, arte-crime, vandal, arte de rua, 

vandalismo poético, poética do particular coletivo, roubo de paredes, sticker art, graffiti 

em homenagem a pichador, pichação em homenagem a grafiteiros... O “pós” da leitura 

pós-estruturalista do estruturalismo aqui delineada não significa, portanto, um “após”, 

uma superação da estrutura, mas, sobretudo, um olhar que se esforça em captar suas 

ondulações e fraturas, um constante movimento de entrar e sair do estruturalismo, visto 

que, apesar dos transbordamentos e inversões entre as classificações, da constante 

desordenação dos pares binários, sempre há alguma classificação, o ato universal de 

tentar ordenar intelectivamente o caos sensível, de colocar o mundo em estrutura, 

mesmo que de maneira efêmera e contingente. Mais do que um ato de significação do 

mundo, trata-se de uma significação com o mundo, trânsito entre ordenação e 

desordenação. 

 Ao mesmo tempo, nesses itinerários da pesquisa de campo, com a observação 

participante (e a participação observante) das trocas, do sistema de reciprocidades, ia se 

alargando a percepção dos contornos das regularidades e daquilo que forma e fortalece 

os laços sociais entre os pichadores/grafiteiros. Mais do que isso, iam se dando trocas e 

sendo tecidos laços entre mim e os interlocutores da pesquisa. Essa circulação de 

dádivas, essas prestações e contraprestações, indícios de coesão, entretanto, não são 

tudo. Assim como os pares de classificações binários são apenas um intermezzo, não um 

fim em si mesmo, é no delinear do esboço do sistema de reciprocidades que se torna 

possível captar aquilo que fica de fora, a incerteza estrutural da circulação das dádivas, 

as quebras, as margens de negociação e de liberdade individual para entrar e sair dos 

sistemas de obrigação de uma coletividade, aquilo que tem potencial de deformar os 

laços sociais, engendrar o conflito e desdobrar-se no realocamento das redes 

(desconectar e conectar). Nos capítulos seguintes, sigo com o aprofundamento da 

experiência de campo, discorro sobre o convite que recebi para participar de um grupo 

de “intelectuais do pixo” (que se propunha a apresentar pontos de vista “contra 

hegemônicos” nas lutas semânticas em torno da pichação/graffiti na cidade), narro 

também sobre o “morar com os nativos” (o período em que uma pichadora/grafiteira 

morou na mesma casa que eu) e, por conseguinte, sobre algumas dessas incertezas 

estruturais em relação aos sistemas de reciprocidades.  
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4 SOBRE PARTICIPAR DAS LUTAS SEMÂNTICAS  

 

 Abordo, neste capítulo, a questão da pichação/graffiti no meio acadêmico e na 

produção artística local e narro a experiência de participação observante em um grupo 

de intelectuais do pixo, que se propunha a produzir e apresentar pontos de vista “contra 

hegemônicos” nas lutas semânticas, no debate público em torno da pichação/graffiti na 

cidade. Depois, lanço um olhar sobre alguns empreendimentos morais do tipo 

governamental-midiático-empresarial, a campanha “Santa Maria do Bem” e a 

“Operação Solvente”, ambos no sentido de reforçar as dicotomias entre pichação e 

graffiti (entre ilegal e legal, entre crime e arte...) no debate público e, acima de tudo, 

uma nova tentativa de coibir e penalizar os pichadores. Em meio à polarização, junto a 

uma Santa Maria do Bem, há um “cidadão de bem”, de cujo perfil procurei traçar os 

contornos, assim como de seus opositores iconoclastas do grupo “Santa Maria do Mal”, 

no Facebook.  

 

4.1 PICHAÇÃO/GRAFFITI NO MEIO ACADÊMICO E NA PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA 

 

 Paralelamente às andanças pela rua, tecendo redes de contatos e de significados 

acerca da pichação/graffiti, procurei observar como que esse assunto estava sendo 

discutido no meio acadêmico local. Mais especificamente, dediquei-me também a 

prestar atenção à visão dos professores, especialistas em diferentes áreas, assim como às 

palestras, produções e exposições artísticas, e também às rodas de conversas informais 

sobre o tema, promovidas pelos estudantes ou pelos próprios pichadores/grafiteiros. Na 

compreensão desses embates de ideias, questões já levantadas nos capítulos anteriores 

reaparecem, como a dos sistemas classificatórios, e, junto delas, outras, como a relação 

entre desvio social e empreendedorismo moral. 

 Partindo do pressuposto de que “o desvio não é uma qualidade do ato que a 

pessoa comete, mas uma consequência da aplicação, por outros, de regras e sanções a 

um ‘infrator’, [...] o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como 

tal” (BECKER, 2008, p. 22), nesse sentido, entendo que a pichação/graffiti ilegal tem 

sido construída e rotulada como uma atividade desviante. Isso se dá não só pela infração 

da lei, mas principalmente em função da produção de sentidos em torno do ato 
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transgressor e da aplicação de rótulos sobre os transgressores. Tendo em vista a 

problemática em torno da construção das visibilidades e invisibilidades da 

pichação/graffiti, cabe aqui o questionamento: como se dá essa produção social do 

desvio, sua visibilidade? 

 Há uma disputa em torno das categorias pichação e graffiti, e as mídias locais 

estão sempre querendo ouvir especialistas (pedagogos, comunicólogos, policiais, 

artistas...), aqueles que são vistos como autoridades sobre o tema, os que entendem do 

assunto e tomam para si a responsabilidade de falar, de construir a inteligibilidade dos 

acontecimentos acerca da cidade pichada/grafitada. O primeiro passo deles é, 

geralmente, identificar o problema, propor e aplicar soluções que implicam em achar os 

culpados, criminalizá-los e, se necessário, criar novas leis. O processo de 

acusação/rotulação dos desviantes, no qual subjaz uma lógica classificatória binária 

(bem/mal, bonito/feio, arte/crime...), ganha corpo quando tornado público, sustentado 

por especialistas (os quais, a despeito de qualquer pretensão de neutralidade, sempre 

têm seus interesses em jogo) e, principalmente, quando institucionalizado sob a forma 

de uma agência/órgão específico (como no caso do disque pichação, o “153”, em Santa 

Maria). Essas formas e processos através dos quais alguns grupos sociais são 

identificados como desviantes tem sido objeto de estudo da sociologia desde o início do 

século XX. Precursoras foram as contribuições da Escola de Chicago, os estudos sobre a 

cidade, seus habitantes e, especialmente, os estudos sobre os grupos marginalizados e os 

processos de identificação e construção dos comportamentos desviantes. Nesse sentido, 

as ações observadas em Santa Maria, como a criação de um instrumento de controle e 

denúncia, o “disque pichação”, podem ser identificadas, a partir da teoria de Becker 

(2008), como formas de empreendedorismo moral. 

 Há, desde meados da primeira onda (2001-2011) da pichação/graffiti na cidade, 

um conjunto de esforços e de discursos moralizantes em torno do tema. Dois casos de 

especialistas locais são bem ilustrativos desses empreendimentos pioneiros. Um 

professor do curso de Comunicação Social da UFSM e, naquela época, diretor do 

Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), argumentou publicamente em 2006 

que:  

 

Enquanto vivíamos uma crise social, uma ditadura militar, a pichação era um 

instrumento de protesto e reivindicação. Mas hoje em dia, nós vivemos em 

uma plenitude de direitos, vivemos em uma democracia. Não acho que as 
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pichações se classifiquem como protesto. Elas agridem a estética urbana, são 

vandalismo.6  

 

 À mesma época, outro comentário, de um artista e professor do Centro de Artes 

e Letras (CAL) da UFSM, ganhou visibilidade na mídia local. Na ocasião, ele esboçou 

uma espécie de tipologia, para classificar os pichadores:  

 

Acredito que existem três tipos de pichadores. O primeiro é aquele que picha 

só para estragar e destruir, como aconteceu em um busto que fiz do Eduardo 

Trevisan. O segundo é o que tem alguma coisa reprimida e quer extravasar. 

Talvez seja até uma forma de competição: quanto mais ousada for a 

pichação, melhor. E o terceiro é aquele que realmente encara o grafite ou a 

pichação como arte e quer ser reconhecido como artista.7  

 

 As classificações adquirem formas e níveis diversos, mas sempre em torno da 

dicotomia arte versus crime.  Contudo, cabe ressaltar que as ações dos empreendedores 

morais não se restringem unicamente à acusação e coerção, incluindo também 

negociações entre as instituições (públicas e privadas) e os pichadores/grafiteiros. Essa 

distinção entre grafiteiro artista e pichador vândalo (como a esboçada pelo professor do 

CAL), por exemplo, apareceu dois anos após, em 2008, no projeto de revitalização do 

prédio do CCSH (antiga reitoria), assinado pelo diretor, que consistiu na concessão de 

parte das paredes externas e de materiais para a produção de “arte” com o intuito de 

evitar “ameaças ao patrimônio público”. Segundo o informativo do Centro:  

 

Com o objetivo de evitar futuras ameaças ao patrimônio público, como a 

depredação e/ou pichação nas paredes recentemente pintadas, os gestores da 

unidade adiantaram-se e procuraram uma equipe de grafiteiros que estivesse 

disposta a demonstrar sua arte nas paredes do prédio histórico, desde que o 

trabalho a ser criado levasse em consideração o contexto da instituição. As 

tintas foram doadas pelo Centro e os grafiteiros começaram o projeto no 

início do semestre acadêmico. Conforme os autores, a proposta foi de passar 

ao público uma ideia de multidão, de circulação de pessoas, típica de uma 

unidade acadêmica, sobretudo a que concentra cursos nas áreas sociais e 

humanas.8 

 

 Apesar dos esforços dessas classificações em reificar o binarismo, um olhar mais 

atento (e “de perto”) à forma como se dão as negociações na prática sugere, como dito 

                                                           
6 Entrevista concedida para a matéria O “pixo” ta na rua, jornal Diário de Santa Maria, 2006. 18  

 
7 Id., 2006.  
8 10 CCSH Mural - Informativo do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM – No 06 – Santa 

Maria – Abril de 2008. 
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nos capítulos anteriores, transbordamentos. A maior parte dos “grafiteiros”, dos 

“artistas” que negociam com os proprietários/gestores dos patrimônios e com os 

empreendedores morais para fazerem seus trampos de forma autorizada e co-planejada, 

são os mesmos sujeitos que fazem trampos ilegais. Em outras palavras, eles também são 

“pichadores”, os mesmos que praticam “vandalismo”, os “desviantes”.  

 No âmbito das empresas, temos entidades como a Câmara de Comércio e 

Indústria de Santa Maria (Cacism) e o Fórum de Entidades Empresariais que clamam 

publicamente, através dos jornais “A Razão” e “Diário de Santa Maria”, por maior 

repressão aos pichadores. Ao mesmo tempo, porém, temos lojas, bares, boates e 

construtoras que, de diferentes maneiras, apoiam e/ou se apropriam seletivamente da 

pichação/graffiti. Por exemplo, o Projeto Sapatos Gigantes Eny, comemorativo aos 

noventa anos da loja Eny Calçados, realizado em 2014, consistiu em exposições 

itinerantes de onze produções de artistas locais, feitas em suportes em forma de sapatos 

de salto alto gigantes, dentre as quais existia uma que tematizava a pichação/graffiti. 

“Rastros Urbanos” era o nome dessa obra, de Bruna Berger, à época, mestranda em 

Artes Visuais na UFSM, cuja descrição do projeto (exposta em um banner ao lado do 

trabalho) dizia o seguinte:  

 

Trabalha com cores, texturas e formas das inúmeras inscrições urbanas, 

encontradas em diferentes espaços de Santa Maria. De cunho artístico, 

transgressor, propagandístico ou simplesmente expressivo, essas 

manifestações são inegavelmente parte do espaço urbano da cidade pela qual 

circulamos. Estas imagens, registradas em fotografia, recortadas e 

transformadas em adesivos, preenchem a superfície externa do sapato, 

sobrepondo-se umas às outras, criando assim, uma imagem semelhante 

àquela que temos em determinados locais da cidade. Este projeto tem parte 

do olhar diferenciado para estas telas vivas, nas quais se constituem em 

ambientes, pensando-as como uma imagética urbana com potencial 

expressivo para a construção de uma nova visualidade, através de uma ação 

semelhante àquela que lhes dá forma. Desse modo, a superfície do sapato 

será coberta por imagens provenientes desses espaços, mas com uma 

configuração inédita e ao mesmo tempo mutante e aberta a interação.  
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Imagem 44 – “Sapatos Gigantes”, exposição em shopping center da zona leste  

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

 A maior parte dos registros fotográficos utilizados para cobrir o sapato gigante 

eram de pichações/graffiti feitas de maneira não autorizada, ilegais, fator que, 

novamente, borrava as fronteiras entre crime e arte. Outro elemento importante que 

observei foi que, apesar de a proposta da artista que produziu o sapato Rastros Urbanos 

ter sido a de uma obra “mutante e aberta à interação”, quando a vi pela primeira vez, 

exposta em um dos corredores do Shopping Royal, alguns jovens que estavam entrando 

dentro dela para tirarem selfies foram coagidos pelos seguranças. “Não pode mexer aí! 

Vai estragar tudo!”, advertiram. Tal interpelação dos seguranças no momento de 

apreciação e interação do público com a obra acabava por construir uma visibilidade da 

pichação/graffiti muito diferente daquela proposta pela artista. Quando presenciei essa 

cena, logo lembrei da teoria de Becker (2008) sobre o mundo das artes, visto que a ação 

dos seguranças acabava por fornecer um belo exemplo de como os empreendimentos 

artísticos são resultado da atividade conjunta de uma série de pessoas, da cooperação 
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entre diferentes ocupações, da organização e divisão do trabalho (que vai desde os 

artistas e curadores até as pessoas que trabalham na segurança e na limpeza dos locais 

de exposição das obras), que possibilitam que a obra seja, então, apreciada e, mais do 

que isso, que condicionam as formas de apreciação. Outra questão contraditória que 

observei foram os “padrinhos” do sapato Rastros Urbanos: Cacism; Câmara de 

dirigentes Lojistas de Santa Maria e Cooperativa do Desenvolvimento Turístico, ou 

seja, entidades que com frequência clamam publicamente por maior repressão aos 

pichadores. 

 O sapato Rastros Urbanos teve pouca (para não dizer nenhuma) repercussão 

entre os pichadores/grafiteiros interlocutores da minha pesquisa. Já a pintura mural feita 

por Eduardo Kobra, em 2013, em parceria com o poder público local, como parte do 

projeto Muros da Memória, gerou bastante controvérsia no meio artístico da cidade, 

como bem demonstra o artigo O Mural de Eduardo Kobra: diálogo ou imposição no 

espaço público?, de Mariete Uberti (2015), e entre os pichadores/grafiteiros. Vários 

foram os elementos que permearam esse embate. Dentre eles, a origem e o histórico 

profissional de Kobra, que, desde os anos 1980, em São Paulo, vem traçando um 

caminho mais ou menos linear no desenvolvimento de sua carreira, ou seja, um período 

inicial na pichação ilegal, migrando para o estudo do graffiti e do movimento hip hop, 

até chegar à profissionalização e ao status de artista de renome. Seu trabalho consiste 

em pinturas hiperrealistas, feitas em espaços urbanos, que reproduzem cenas do passado 

da cidade, tendo como referência fotografias antigas. O trabalho de Kobra já foi 

contratado pelo poder público de várias cidades. Em Santa Maria, a prefeitura o 

contratou para fazer um mural no prédio da Biblioteca Municipal, localizado no Largo 

da Locomotiva, retratando uma cena da Avenida Rio Branco dos anos 1950, o centro 

histórico, algo que remete ao passado ferroviário da cidade. A ideia do mural e a 

escolha da imagem partiram do poder executivo municipal, com a intenção de “resgatar 

a memória”.  

 O cerne do embate não se deu tanto em torno da figura de Kobra em si, e sim 

sobre a questão poder público (aliado a um círculo restrito de artistas de renome local) 

versus coletivos artísticos locais. Um dissenso que trouxe à tona não só questões 

relativas à fragilidade do diálogo entre as partes, mas que também expressava uma 

tensão entre dois paradigmas ou regimes da arte: o representativo (figurativo, ligado à 

ideia de belo e padrões bem definidos de hierarquização das produções e formas de 
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apreciação) e o estético (conceitual, que problematiza a ideia de belo, que tem pretensão 

de borrar a fronteira entre arte e vida). Alguns meses depois de realizada, a pintura 

mural foi alvo dos sprays dos pichadores/grafiteiros locais. Em uma roda de conversa 

sobre pichação/graffiti que observei, realizada pelo diretório acadêmico da Faculdade de 

Comunicação Social (FACOS) da UFSM, em agosto de 2014, a professora e artista 

plástica Alessandra Giovanella, co-fundadora da Sala Dobradiça, um coletivo de artistas 

independentes, disse: 

 

A pixação sobre o trabalho de Kobra teve um contexto político. A prefeitura 

gastou 100 mil, dinheiro público, para trazer um cara de fora, sendo que tem 

vários artistas em Santa Maria. E isso ocorreu logo após as operações 

policiais contra o pixo.  

 

 Uma pichadora/grafiteira que participava da roda também justificou o atropelo: 

“O pixo na obra do Kobra rolou um ano depois, e ela já estava toda desgastada, tava 

caindo o reboco da parede”. Outro pichador/grafiteiro acrescentou que “o atropelo faz 

parte do graffiti, é problemático, mas faz parte da cultura. Já tinha outras coisas lá antes 

do Kobra. Ele que atropelou todo mundo. Trampo autorizado também é atropelo”. 

Aqui, o pichador se refere certamente ao atropelo da lógica da pichação, que é liberdade 

de escolha do local, dos horários e dos temas. Os artistas atropelando a lógica do devir-

rua. Desses pontos de vista, portanto, o contexto político local (a perseguição aos 

pichadores e a preferência da prefeitura por “um cara de fora” em detrimento dos 

artistas locais), a deterioração da obra e a cultura do atropelo são fatores que justificam 

o ataque ao mural.  

 Em meio a essas tensões e discordâncias, o mural de Kobra acabou se impondo 

e/ou sendo incorporado como pano de fundo, no sentido literal, em encontros entre os 

pichadores/grafiteiros que se dão no Largo da Locomotiva. Um bom exemplo disso foi 

a terceira edição do evento “Cidade Cultura... Para Quem?”, realizado em dezembro de 

2014, promovido pelo Coletivo Resistência Urbana. Na ocasião, houve apresentações de 

MC’s e grupos de rap de Santa Maria e Viamão, além da grande atração do evento, o 

MC paulistano Nocivo Shomon9. Atrás dos MC’s, o mural fixando a memória da Santa 

Maria dos anos 1950, da modernidade sólida dos tempos ferroviários; já à frente, entre 

                                                           
9 É possível assistir a um teaser sobre a passagem de Nocivo Shomon por Santa Maria, produzido pela sua 

própria equipe, no seguinte endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=Uy_ESscXjtk 
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eles e o público, faixas com o nome de crews e palavras de ordem do movimento negro 

escritas com letras estilo pixo, signos e insígnias identitárias tipicamente pós-modernas. 

Entre uma música e outra, críticas às operações policiais anti-pichação e às intenções de 

privatização dos espaços públicos (o caso do Centro Desportivo Municipal, o Farrezão, 

especificamente). No final do evento, o bis da música “Pixadores”, de Nocivo Shomon, 

cantada em coro por dezenas de pichadores/grafiteiros: “Vou pixar no sapatin. Polícia, 

sai do pé! Eu vou gastar minha Color Gim! [...] Bonde da pixação, devastação até o 

fim!”. Apesar de nenhuma referência ou crítica ao mural de Kobra ao longo das falas 

que se sucederam ao longo do evento, lá estava ele, com parte do reboco caída e 

algumas partes pichadas, preenchendo quase que totalmente o campo de visão daqueles 

que assistiam aos MC’s. Em suma, o comum sendo partilhado de forma discordante. 

 

Imagem 45 – “Mural do Kobra”, mural com imagem da Santa Maria dos anos 1950, 

Largo da Locomotiva 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 46 – “Rap, mural e faixas de protesto”, início do evento Mapa das Ruas, Largo 

da Locomotiva 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

Imagem 47 – “Nocivo Shomon”, show do rapper paulistano Nocivo Shomon, 

encerramento do evento Mapa das Ruas, Largo da Locomotiva 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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4.2 VISÕES A CONTRAPELO 

 

 A pichação/graffiti é tema de debate não só no campo das artes. Na psicologia 

também há interesse pela questão.  Em meados de maio de 2014, participei de uma roda 

de conversa sobre pichação e saúde mental, realizada na loja de street art. Havia em 

torno de vinte pessoas participando, a maioria composta por estudantes de psicologia, 

ciências sociais e jornalismo. 

 Um rapaz perguntou: “pichação não é uma doença? Esse lance de subir em 

prédio para fazer uns riscos e estragar a parede de alguém não é coisa de gente que 

precisa se tratar?”. “Pichar pode ser uma maneira de desopilar. A sociedade é que está 

doente”, respondeu um estudante de psicologia e, em seguida, sua colega: “eu tento 

entender a pichação enquanto manifestação, uma forma de expressão, mas se for no 

muro da minha casa eu não gosto (risos) ”. Chamou a minha atenção o fato de que 

apenas três pichadores/grafiteiros participaram dessa conversa, e suas falas iam no 

sentido de ressaltar que a pichação ilegal só aumentou depois das operações policiais. 

“Reprimir não adianta, é necessário dialogar”, frase repetida por vários dos estudantes 

que participavam da conversa. Além dos três pichadores/grafiteiros, havia outros, mas a 

maioria permaneceu do lado de fora da loja, bebendo e conversando sobre outros 

assuntos. Eles pareciam não estar interessados na roda de conversa sobre pichação e 

saúde mental. Inquietou-me esse desinteresse. Qual seria o motivo da fata de interesse? 

Depois da conversa, perguntei a um deles sobre o porquê dessa baixa participação. “O 

pessoal não é muito acostumado com esse tipo de conversa, com todo mundo muito 

sério, sentado em roda. Isso sem contar que tem gente desconhecida aqui. Não querem 

se expor”, respondeu.  

 Foi nessa ocasião que recebi um convite do psicólogo organizador do encontro 

para formar um grupo de estudos sobre a pichação/graffiti com vistas a organizar 

futuramente a publicação de um livro contendo artigos sobre as pesquisas locais acerca 

do tema. Ele disse que, diante da abordagem policialesca feita pelos jornais locais, que 

frequentemente relacionavam a pichação a outros crimes (furto, roubo, tráfico de drogas 

e depredação do patrimônio), esse grupo era necessário. “Está faltando um olhar 

interdisciplinar e contra hegemônico sobre o pixo em Santa Maria”, argumentou. 

 Achei a ideia interessante e aceitei o convite, pois, no decorrer das minhas 

andanças pela cidade, estava ficando cada vez mais clara a importância de observar 
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essas rodas de conversas, produções artísticas e matérias de jornal sobre a 

pichação/graffiti. Sua relevância para a minha pesquisa advém do fato de que os 

sentidos do urbano se formam e se deformam também pela maneira como a informação 

é produzida, pela circulação de informação, pelo que se produz “quando o imaginam os 

livros, as revistas e o cinema; pela informação que dão a cada dia os jornais, o rádio e a 

televisão sobre o que acontece nas ruas” (CANCLINI, 2008, p.15). Diante da inerente 

fragmentação das experiências no cotidiano da cidade, são essas produções culturais que 

fornecem conjecturas, “simulacros de totalizações” (Idem, p.21) sobre aquilo que os 

moradores da cidade não veem na esfera do imediato ou desconhecem.  

 Os pichadores/grafiteiros estão justamente nessa dimensão invisível e/ou 

desconhecida para a grande parte dos moradores. O convite feito pelo psicólogo para 

formar um grupo de estudos, que aqui chamarei de intelectuais do pixo, representava, 

assim, um convite para participar ativamente dessas lutas semânticas em torno da 

cidade pichada/grafitada. A observação participante ia passando a ser, cada vez mais, 

uma participação observante.  

 Depois da roda de conversa sobre pichação e saúde mental, ao voltar para casa, 

passei a pesquisar na internet se havia alguma mídia alternativa na cidade que fizesse 

essa abordagem “contra hegemônica”, bem como lugares onde essas visões a contrapelo 

tivessem voz. A ideia era mapear possíveis parceiros do grupo de intelectuais do pixo 

para o qual havia sido convidado a fazer parte, observar como se colocam no debate 

público e a frequência com que o fazem. Dois bares populares da cidade, com um perfil 

basicamente de jovens universitários, organizam eventos que tematizam 

graffiti/pichação. Um deles, localizado no Bairro Nossa Senhora do Rosário, organizou, 

logo após a Operação Cidade Limpa (2012), um evento que discutia questões urbanas e 

problematizava a criminalização da pichação, no qual o interior do bar estava disponível 

para ser pintado pelos pichadores/grafiteiros e por quem mais quisesse, da forma que 

quisessem. O outro, por sua vez, em 2013, teve a fachada e o interior do 

estabelecimento pintados10 por pichadores/grafiteiros da cidade e, no ano seguinte, em 

um festival de artes integradas que organiza anualmente, trouxe os pichadores/coladores 

Toniolo e Xadalu, de Porto Alegre, para participarem de intervenções e debates 

transmitidos por mídias independentes. 

                                                           
10 Neste link é possível visualizar o processo de produção da pintura da fachada: 

https://www.youtube.com/watch?v=q_Kuz0m4jqc 
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 Ao pesquisar na internet, também descobri a revista O Viés; a Supernova rádio 

web e o projeto Biblioteca das Ruas, que problematizam a criminalização da 

pichação/graffiti e, em certos casos, promovem seus praticantes. O Viés é uma revista 

online, produzida por jornalistas, estudantes de jornalismo e colaboradores de diversas 

áreas, de forma independente. Segundo seus redatores, a proposta é a de fazer 

“jornalismo a contrapelo”. Desde o início das operações, O Viés publicou em torno de 

oito matérias11 que constroem a visibilidade dos pichadores/grafiteiros com base na 

problematização da criminalização da pichação, dentre elas, entrevistas com Salo de 

Carvalho, professor do curso de Direito da UFSM, e Elias Maroso, artista plástico e co-

fundador do coletivo Sala Dobradiça. Os textos denunciam abusos por parte da polícia 

na execução dos mandados nas residências dos suspeitos nas Operações Cidade Limpa e 

Rabisco, bem como tecem críticas à forma como os jornais Diário de Santa Maria e A 

Razão constroem inteligibilidade dos acontecimentos, acusando-os de distorção ao 

relacionar a pichação a outros crimes.  

 O circuito da pichação/graffiti, as conexões entre pichadores/grafiteiros de Santa 

Maria com os de outras cidades, também é perceptível através d’ O Viés, que realizou 

uma entrevista com Cripta Djan, um dos principais nomes da pixação paulista, 

intitulada “O Pixador e o Artista que Transgridem as Telas”, que foi bem recebida e 

divulgada entre os pichadores/grafiteiros da cidade. O Viés também procura dar voz aos 

pichadores/grafiteiros locais através da publicação de entrevistas concedidas por eles 

não apenas na própria revista, mas também em outras com proposta semelhante, através 

de parceiras, como a revista Vírus Planetário, do Rio de Janeiro. Existe também uma 

parceria com a Supernova radio web, na qual O Viés tem um programa semanal próprio, 

chamado Ruído, que vai ao ar todas as quintas feiras às 19h. Outro programa da rádio 

que, quando aborda o tema, busca construir a visibilidade dos pichadores/grafiteiros a 

partir de sua promoção é o Das Ruas às Redes, nas sextas feiras. 

 Há um esforço por parte d’O Viés em incentivar o hábito da leitura entre os 

pichadores/grafiteiros e os rappers da cidade, sendo o projeto Biblioteca das Ruas uma 

expressão desse intuito, empreendimento em parceria com a Editora Maria Papelão, o 

Coletivo de Resistência Artística Periférica (CO-RAP), o grupo de rap Nova Beat e a 

                                                           
11 Neste link é possível acessar as matérias: http://www.revistaovies.com/etiquetas/pichacao/ 
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loja de street art. Em um folder do projeto temos como logomarca o desenho de uma 

pilha de livros em forma de lata de spray, seguido de um resumo da sua proposta: 

  

A Biblioteca das Ruas é uma iniciativa popular, livre e aberta voltada 

especialmente à disseminação da literatura marginal e periférica. Qualquer 

pessoa pode retirar um livro, deixando registrado apenas seu nome, alguma 

forma de contato e o compromisso de que o livro retirado será devolvido em 

um mês, porque uma biblioteca serve para isso: para que os livros sejam lidos 

e circulem por diferentes círculos.  

  

 Pelo menos uma vez por mês, a Biblioteca das Ruas instala sua banca na Praça 

dos Bombeiros, no Bairro Bom Fim, nos dias em que ocorre a Batalha dos Bombeiros – 

uma batalha de rimas, atividade do movimento Hip Hop realizada desde 2012 no local 

pelo CO-RAP. Nos outros dias, ela fica sediada na loja de street art, onde podem ser 

feitos os empréstimos de livros e também doações. Em uma das noites de Batalha, tirei 

um bom tempo para observar a movimentação da banca de livros e conversar com os 

organizadores da Biblioteca das Ruas. A maioria dos títulos era de clássicos da literatura 

brasileira, literatura beatnik, panfletos anarquistas, fanzines e revistas sobre skate e 

graffiti. Em torno de seis pessoas retiraram livros, duas delas pichadoras/grafiteiras. 

Quando estava conversando com um dos colaboradores da Editora Maria Papelão, ele 

disse: “Traz uma cópia da tua monografia para a Biblioteca das Ruas. É importante o 

pessoal conhecer o que se escreve sobre pixo na academia. Queremos aumentar o 

número de títulos sobre pixo”. Na edição seguinte da Batalha, levei uma cópia da minha 

monografia para fazer parte do acervo da Biblioteca. Não estava mais apenas a observá-

la, agora, passava a integrá-la.  

 

Imagem 48 – “Biblioteca das Ruas”, biblioteca itinerante, Praça dos Bombeiros 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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4.3 OS INTELECTUAIS DO PIXO 

 

 Um mês depois do encontro sobre pichação e saúde mental, o psicólogo me 

chamou para uma conversa coletiva no Facebook para marcarmos uma reunião dos 

intelectuais do pixo. Além de nós dois, o grupo, convidado por ele, era composto por 

uma estudante de psicologia, um publicitário, um jornalista, um estudante de produção 

editorial, um advogado e quatro pichadores/grafiteiros (destes, duas estudantes de 

publicidade, uma estudante de ciências sociais e um estudante de design). Começamos a 

nos reunir uma vez por semana em algum dos bares da Rua Alberto Pasqualini, no 

centro, ou na Praça dos Bombeiros.  

 As interações também ocorriam em um grupo secreto no Facebook. Nele estão 

registrados dois anos de conversas entre os intelectuais do pixo. Para mim, a plataforma 

virou uma espécie de diário de campo virtual ou arquivo colaborativo, servindo de guia 

para que eu pudesse organizar as ideias, distinguir etapas dessa ação coletiva e ter uma 

visão mais ampla do debate público sobre pichação/graffiti na cidade. A partir da 

análise do histórico das postagens, é possível distinguir três momentos.  

 1) De julho de 2014 a fevereiro de 2015, quando as postagens eram quase que 

diárias. Por ali, trocávamos materiais sobre pichação/graffiti (documentários, matérias 

de revistas, artigos acadêmicos...); fazíamos os relatos (em estilo ata) do que havia 

acontecido nos encontros presenciais; organizávamos nossas ações (reuniões, rodas de 

conversa, inserção na mídia local...); compartilhávamos e comentávamos as matérias 

dos jornais locais sobre pichação/graffiti. Além dessas questões, foi nesse período que 

ocorreram as discussões sobre as formas de financiar e viabilizar o livro que 

pretendíamos publicar. 2) De março a agosto de 2015, ocorreram poucas reuniões 

presenciais, a ideia de publicar um livro foi sendo deixada de lado (“muita burocracia”, 

“ninguém lê impresso mais”, eram reclamações frequentes), até que ninguém mais falou 

sobre isso. A discussão no grupo do Facebook passou a girar quase que exclusivamente 

em torno da Campanha Santa Maria do Bem e da Operação Solvente (campanhas anti-

pichação desencadeadas pelo poder público, entre maio e setembro), mais 

especificamente, em tentativas de alavancar contrapontos a esses empreendimentos 

morais, uma contra campanha. Nesse período foram publicadas no grupo críticas em 

relação aos pichadores/grafiteiros que “se venderam” para a Campanha Santa Maria do 

Bem, o que acabou gerando algumas tensões internas. 3) Entre setembro de 2015 e 
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julho de 2016, apenas cinco postagens, algumas sem nenhuma “curtida”, ou seja, 

observa-se a desmobilização total dos intelectuais do pixo. 

 Mas, afinal de contas, por que o grupo se desmobilizou? As razões para isso só 

podem ser compreendidas se, além do grupo em si, levarmos em conta as questões 

externas a ele. Antes de responder a essa questão, é necessário narrar alguns caminhos 

percorridos até essa desmobilização, tentar compreender os conflitos e tensões que 

permearam essa experiência entre os intelectuais do pixo.  

 Desde o primeiro encontro com o grupo de intelectuais do pixo, procurei deixar 

claro para todos que as reuniões também eram objeto de observação para a minha 

pesquisa. “Estou de olho em vocês”, brincava. No entanto, ao mesmo tempo em que o 

grupo propiciou maior proximidade com o campo da pichação/graffiti, a minha 

participação nele também suscitou alguns dilemas éticos para a minha pesquisa. Em 

todas as reuniões o tom das conversas do grupo tendeu a ser mais militante do que 

acadêmico. Todos ali envolvidos tinham grande empatia pela pichação, questão que 

dificultava um olhar distanciado. Isso me fazia lembrar Bourdieu (2004), quando ele diz 

que a “maldição” das ciências sociais é ter um objeto que fala, condição que, dentre 

outras, exige uma constante vigilância epistemológica por parte do cientista social. Não 

basta estar à escuta dos agentes estudados para justificar a conduta deles e as razões por 

eles fornecidas, pois agindo dessa maneira o pesquisador 

 

corre o risco de substituir pura e simplesmente suas próprias prenoções pelas 

prenoções dos indivíduos que ele estuda, ou por um misto falsamente erudito 

e falsamente objetivo da sociologia espontânea do ‘cientista’ e da sociologia 

espontânea de seu objeto (BOURDIEU, 2004, p.50).  

  

 Uma situação em que essa tensão ficou bem evidente foi quando o grupo 

participou de um programa na Supernova rádio web, em agosto de 2014. Um dos 

membros era o apresentador do programa, cuja proposta era, naquele dia, questionar a 

criminalização da pichação e a morte de dois pichadores paulistas pela polícia em São 

Paulo12. No dia do convite, fiquei confuso, pois se tratava de um tema espinhoso, de um 

caso muito recente, que eu ainda não havia pesquisado suficientemente sobre, duas 

mortes que ainda estavam sendo investigadas, e principalmente, porque percebi que o 

tom das falas seria marcado pelo engajamento político. Estava me sentindo pressionado 

                                                           
12 Uma matéria sobre o caso pode ser acessada neste link:  https://globoplay.globo.com/v/3536972/ 
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a me posicionar publicamente sobre um acontecimento demasiado controverso. Nesse 

sentido, enquanto pesquisador, achei mais prudente não participar do programa, preferi 

limitar-me a ouvi-lo pela internet, em casa, e tomar notas sobre a maneira como o grupo 

construiria a visibilidade dos acontecimentos, como se colocaria publicamente.  

 Covarde? Talvez. A pior parte foi que eu não soube como comunicar o motivo 

da minha não participação aos demais integrantes. Aquela seria a primeira aparição 

pública do grupo, e todos estavam contando com a minha presença. Alguns se 

mostraram compreensivos, outros pareceram desapontados com a minha não 

participação. Esse episódio fez com que eu colocasse em xeque os limites da minha 

inserção, visto que provavelmente haveria convites para outras aparições públicas das 

quais eu não poderia me esquivar novamente, sob a pena de acabar corroendo minha 

relação com o grupo.  Como bem lembra Foote-Whyte (2005), é de se esperar que o 

pesquisador seja cobrado pelos interlocutores da pesquisa, é necessário dar algum 

retorno e, principalmente, aprender com os erros. Na verdade, o pesquisador não precisa 

fazer tudo como os “nativos” fazem. Certa ou errada, a minha atitude teve efeitos; e isto 

é o que importa: analisá-los.   

 Depois de me debater com essa questão, sobre até onde eu deveria ou poderia ir 

como pesquisador, se deveria participar de tudo que era convidado a fazer na pesquisa, 

decidi que participaria das próximas aparições públicas do grupo. O texto “Pesquisas 

em versus pesquisas com seres humanos”, de Luís Cardoso de Oliveira, ajudou a 

iluminar a questão. Segundo o autor: 

 

se a neutralidade é inviável porque o antropólogo não pode abrir mão de sua 

condição de ator, a imparcialidade pode ser vislumbrada desde que o 

pesquisador se preocupe em se expor às diversas versões dos fatos a serem 

interpretados, e não tome posições que não possa defender 

argumentativamente (OLIVEIRA, 2004, p.42).   

 

 A partir daí, procurei não apenas ouvir e ser conivente com o grupo nas 

reuniões: passei a prestar mais atenção aos discursos contrários a pichação/graffiti (fora 

do grupo) e também a introduzir questões provocadoras nas reuniões: “podemos não 

concordar, mas é difícil de rebater o argumento liberal de que a pichação passa por cima 

da liberdade individual, né?”; “faz sentido discutir a criminalização da pichação?”; “não 

seria a criminalização uma das suas principais razões de ser?”; “em tempos de redes 

sociais virtuais, faz sentido justificar que alguém picha dizendo que ele o faz porque não 
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tem voz?”. Tal estratégia de introduzir momentos de dissenso nas reuniões e nas 

aparições públicas do grupo se mostrou fecunda, foi bem recebida pelos integrantes, 

pois hes deu um retorno ao instigá-los a questionarem suas próprias pré-noções e 

enriquecerem os argumentos para suas posições. Soma-se a isso o fato de que, para a 

minha pesquisa, essa estratégia permitiu que viessem à tona informações e questões do 

campo da pichação/graffiti que talvez não viessem se eu me restringisse a observar ou a 

ser plenamente conivente com tudo o que o grupo diz e pensa.  

 Em uma das reuniões, por exemplo, lancei a seguinte provocação diante de 

pichadoras/grafiteiras que se colocam enquanto feministas: “não gosto do feminismo 

radical que anda por aí”. Esse artifício abriu caminho para que uma das 

pichadoras/grafiteiras começasse a falar sobre alguns conflitos entre 

pichadores/grafiteiros permeados por questões de gênero e sobre amizades e crews que 

se desfizeram em virtude de relacionamentos amorosos. “Tem pichador que não suporta 

a ideia de ter mina pichando no rolê, ainda mais se as mina forem feministas. Tem uma 

crew de uns guri de bosta que só saem pra atropelar o trampo das mina”, disse uma das 

pichadoras/grafiteiras. “Tem muito machismo no meio da pichação. Tem mano que bate 

na mina. O feminismo é necessário. O pior é que tem mina machista também”, disse 

outra. Os motivos das tretas entre pichadores/grafiteiros, portanto, não dizem respeito 

apenas à demarcação de territórios na cidade ou às acusações de “caguetagem”. Em 

outras palavras, essa estratégia do dissenso possibilitou-me chegar, por outras vias, a 

algumas constatações que eu já havia chegado, reforçando-as, como por exemplo, a de 

que o feminismo é um ponto de encontros discordantes na pichação/graffiti. 

 Como disse nos capítulos anteriores, os pichadores/grafiteiros estavam a 

desenhar e redesenhar caminhos para eu seguir, mas também o inverso ocorria – vias de 

mão dupla. Lembro que, nos primeiros encontros dos intelectuais do pixo, cada um dos 

integrantes que estava desenvolvendo pesquisa sobre pichação/graffiti apresentou o seu 

trabalho para os demais. Na minha vez, usei o termo “grafismos urbanos” durante a 

apresentação, algo que chamou a atenção de uma das grafiteiras/pichadoras, que 

perguntou: “grafismos urbanos? Nunca ouvi essa expressão”. Expliquei: “usei esse 

termo na época em que escrevi a monografia, porque percebi que a galera que faz 

graffiti, trampo legalizado, é a mesma que picha, que faz trampos ilegais, daí, procurei 

um termo intermediário, para abarcar as duas práticas. Mas, hoje, eu prefiro usar 

‘pichação/graffiti’, soa mais natural, pois não vejo vocês usarem o termo ‘grafismos 
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urbanos’”. E ela disse: “É mesmo, nunca vi ninguém da galera usar esse termo, mas 

gostei dele, ‘grafismos urbanos’, abarca a diversidade das intervenções e soa mais ‘de 

boa’ para quem não é do meio. Vou começar a usá-lo (risos)”. Meses depois, a 

pichadora/grafiteira sugeriu que utilizássemos o termo na chamada de um evento que o 

grupo de “intelectuais do pixo” participou sobre o tema, organizado por ela junto ao 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) do Centro Universitário Franciscano 

(UNIFRA). “Roda de conversa sobre grafismos urbanos”, dizia o cartaz de divulgação. 

 Parece haver aí uma legitimação científica/acadêmica, uma questão de poder: a 

categoria que usei para classificar os nativos outrora sendo usada por eles para construir 

a visibilidade da própria prática. A interpretação do etnógrafo pode, assim, redesenhar a 

interpretação do “nativo” sobre sua própria cultura, (re)interpretação esta que também é 

objeto de interpretação para o etnógrafo.  

 Qual seria, então, o sentido dessa (re)interpretação? Longe de ser algo vertical, 

trata-se de uma reelaboração, algo ativo. A incorporação do termo “grafismos urbanos” 

pelos “nativos” não foi desinteressada. Foi uma espécie de estratégia comunicacional. 

Isso ficou evidente para mim quando, diante da baixa participação dos estudantes da 

instituição na roda de conversa (que em sua maioria passavam pelo grupo indiferentes, e 

quando não, com olhar de reprovação), ouvi a pichadora/grafiteira que organizou o 

evento reclamar: “Se com ‘grafismos urbanos’, que é um termo mais light, essa galera 

careta não se interessa e faz cara feia pra gente, imagine se tivéssemos usado o termo 

‘pixo’ no cartaz... iriam nos apedrejar”. Apesar das intenções, a (re)interpretação, vista 

como “light” pela pichadora/grafiteira, não cativou o público, e enquanto estratégia 

comunicacional, falhou. 

 

4.4 SANTA MARIA DO BEM VERSUS SANTA MARIA DO MAL 

 

 No desenrolar dessas lutas semânticas em torno da cidade pichada/grafitada, 

houve, em meados de 2015, dois empreendimentos morais do tipo governamental-

midiático-empresarial: a campanha Santa Maria do Bem e a Operação Solvente. Ambos 

no sentido de reificar as dicotomias entre pichação e graffiti (entre ilegal e legal, crime e 

arte, mal e bem...) no debate público e, acima de tudo, uma nova tentativa de coibir e 

penalizar os pichadores. Acompanhei os trâmites desses empreendimentos através das 
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informações trocadas entre os intelectuais do pixo, principalmente, via grupo do 

Facebook.  

 A Operação Solvente13, assim como as anteriores, consistiu no cumprimento de 

mandados de busca e apreensão nas casas de pessoas suspeitas de estarem envolvidas 

com pichação, 11 batidas no total. Segundo o próprio delegado, em entrevista para um 

dos jornais locais, “mais uma operação para enxugar gelo”14, visto que não foi deferido 

pela Justiça o pedido da Polícia para prender os indivíduos que foram alvo da operação. 

A campanha Santa Maria do Bem, por sua vez, criou o disque pichação, o 153, 

atendimento 24 horas, e também incentivou moradores a cederem o muro de suas casas 

para a produção de graffiti, com a promessa de que essa seria uma maneira de evitar a 

pichação. Mas o seu principal feito foi, certamente, a aprovação, pela câmara de 

vereadores, de um projeto que aumentou o valor das multas a serem aplicadas aos 

pichadores. Antes, o valor era de R$100, podendo chegar a R$3mil para reincidentes. 

Com a nova lei, a multa passou a ser de R$2,7mil, dobrando em casos de reincidência, 

podendo incluir medida socioeducativa ou pena de prisão (de três meses a um ano). Nas 

situações em que o pichador tem menos de 18 anos de idade, a multa é cobrada dos pais. 

 O nome da campanha – Santa Maria do Bem – remete a ideia de “cidadão de 

bem”. Mas, quem é esse sujeito, essa abstração? Para definir melhor o traçado analítico 

dessa arena de lutas semânticas que é a cidade, ou melhor, das forças sociais em luta, 

procurei delinear os contornos do perfil desse tipo social – o “cidadão de bem” – a partir 

da observação das reações dos proprietários de imóveis pichados. Em relação às 

pichações em suas propriedades, existem alguns proprietários que se engajam em uma 

luta contra os pichadores na dimensão material do próprio muro, que estão dispostos a 

repintá-lo quantas vezes forem necessárias. Face a esse “cidadão de bem” convicto, não 

raramente, as pichações que retornam ao muro ganham ar de deboche ou provocação: 

“eu pixo, tu pinta, vamo ve quem tem mais tinta”; “pixei di novo”; “apague os seus 

erros”; “o que é belo pra mim pode não ser pra você”...  Já uma loja de 

eletrodomésticos, alvo de frequentes pichações, adotou publicamente um discurso de 

vitimização e derrota, colocando placas na fachada e na parede lateral do 

                                                           
13 Uma matéria sobre o caso pode ser acessada neste link: https://globoplay.globo.com/v/4216107/ 

 
14 Para saber mais, acessar o link: https://claudemirpereira.com.br/2015/05/pichadores-policia-recolhe-

computadores-tinta-e-anotacoes-acao-para-enxugar-gelo-diz-o-delegado/ 
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estabelecimento com a seguinte frase: “Pedimos desculpas à cidade de Santa Maria, não 

pintaremos mais a parede”. As falas de moradores e proprietários de casas ou lojas 

pichadas com os quais conversei também vão majoritariamente nesse sentido: “a gente 

pinta, e no outro dia eles vão lá e picham tudo de novo”; “a gente trabalha duro, ganha 

pouco, daí resolvemos pintar a casa, a gente só quer ter uma casinha ajeitada, já que o 

bairro é humilde, daí os caras vêm e riscam tudo, isso é ruim pra nossa autoestima”. Uns 

compram a briga, outros jogam a toalha. 

 

Imagem 49 – “Apaga a miséria, não o meu pixo!”, pichação em prédio privado, Rua 

André Marques 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 50 – “Jogando a toalha”, aviso afixado na fachada de uma loja, Rua do 

Acampamento 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

Na internet, contudo, o conflito é mais inflamado, e o “cidadão de bem” ganha 

outras feições. Alguns empresários, como o dono de um tradicional açougue do Bairro 

Nossa Senhora de Fátima, tomam posições mais extremas, ao promovem verdadeiros 

discursos de ódio contra os pichadores no Facebook, convocando os proprietários de 

imóveis pichados a pegarem em armas e fazerem justiça com as próprias mãos. A seção 

dos comentários de leitores das postagens dos jornais locais sobre pichação é um bom 

lugar para se ter uma ideia do teor dessas posições. Abaixo de um link para uma matéria 

de jornal que noticiava o fato de pichadores terem sido pegos em flagrante pela polícia 

escalando a sacada de um prédio, lê-se os comentários de nove pessoas:   

 

“Tinha que ter chamado na bala primeiro, depois chamar a Brigada! Mas um 

dia eles aprendem, um dia algum cai feio...” 

“Vontade mesmo de quebrar as pernas desses vândalos. Não deveria ser 

admitido nem aceito justificativas... Não há desculpa para depredações e 

vandalismos... Não há!” 

“Aqui no prédio aonde moro, estou esperando os primeiros aparecerem, pq 

na hora q eu pegar, vou dar tiros nas pernas, e depois chamo a Brigada” 
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“Melhor notícia é quando um desses pichadores cai do alto e morre” 

“Tem q da um tiro d longe e mata” 

“Pega a lata de spray e enfia no cu deles” 

“Esfrega a cara deles para apagar!” 

“Nada que amputar as maos deles nao resolva” 

“Ja da pra começar a matar” 

 

Imagem 51 – “O ‘cidadão de bem’”, print de comentários odiosos em uma matéria de 

jornal sobre pichação 

 
Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

Em resposta a essas manifestações de ódio contra os pichadores/grafiteiros, foi 

criada a página Santa Maria do Mal. Mais especificamente, a página tratava de expor os 

discursos de ódio publicados nos comentários dos portais de notícias locais, de maneira 

a ridicularizá-los. O administrador da página também se prestava a responder os 

comentários odiosos nessas publicações. Uma forma de “tirar sarro” das contradições 

daqueles que se autodenominam “cidadãos de bem”. Em uma reunião dos intelectuais 
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do pixo surgiu a pergunta: “quem é o administrador dessa página? ”. Ninguém sabia, 

exceto um dos membros, o jornalista, que disse: “não posso dizer quem é, mas é alguém 

do nosso lado”. Em meio a esse mistério, o grupo se propôs a rascunhar alguma resposta 

à Operação Solvente, que acabou ganhando forma em um texto, publicado pelo O 

Viés15, assinado por um dos membros. Os principais trechos, os quais dão uma ideia do 

posicionamento do grupo:  

 

Mais uma vez, segundo informações divulgadas na mídia local, uma lista 

questionável de objetos foi recolhida pelos policiais durante a operação: uma 

CPU, três notebooks, dois banners, 14 cadernos de desenho, quatro máscaras, 

uma soqueira, cinco facas, três estiletes, balas de festim de fuzil 762, 13 latas 

de spray de tinta e um aparelho celular. 

 

Novamente, além de indicar uma relação entre a pixação e crimes violentos 

que não reflete necessariamente a realidade da maioria dos pixadores e 

pixadoras, a escolha das “evidências” pela polícia sinaliza a criminalização 

não apenas da pixação, mas de toda uma estética ligada à arte de rua, como 

no caso do recolhimento de cadernos, sprays e banners. 

 
Mais uma vez, também, alguns dos jovens suspeitos de marcarem as paredes 

da cidade com tinta tiveram sua intimidade indevidamente exposta em 

veículos da mídia local, com a divulgação de fotos e endereço de suas 

residências. 

 

[...] desde 2012, a repressão policial gerou apenas uma maior adesão de 

jovens à pixação, que aumentou exponencialmente desde a Operação Cidade 

Limpa e, além disso, verticalizou-se, demonstrando a evolução das técnicas e 

do interesse da juventude da cidade por esta forma de expressão. 

 

[...] a nova operação, chamada “Solvente”, parece julgar que se resolve a 

questão da pixação sem problematizá-la: para que tudo fique “bem”, basta 

apagar a expressão de centenas de jovens sem voz na cidade, julgada de 

antemão como ruim e desnecessária. 

 

Enquanto a administração municipal segue apostando na repressão e na 

dicotomia entre “bem” e “mal”, incluindo pixadores e pixadoras na categoria 

do “mal”, a juventude da cidade continua encontrando escassas opções 

culturais propiciadas pelo poder local, e os espaços públicos da cidade 

permanecem em situação crítica 

  

 Ao mesmo tempo em que eu participava da reunião em que ocorria a elaboração 

dessa resposta, observava que, entre o posicionamento dos intelectuais do pixo e o do 

“cidadão de bem” em relação às pichações, havia um enorme abismo semântico. Ao lê-

la, depois de publicada n’O Viés, vieram à minha mente alguns questionamentos: a 

denúncia da violação da intimidade dos acusados, a ausência de empatia pelos 

                                                           
15 Link para acessar o texto: http://www.revistaovies.com/reportagens/2015/05/operacao-solvente-mais-

repressao-contra-a-pixacao-em-santa-maria/ 
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moradores que têm suas casas pichadas, uma narrativa que coloca os pichadores como 

vítimas e que lança mão de clichês como “jovens sem voz”: são essas as melhores 

maneiras de estabelecer um diálogo sobre um assunto tão controverso? O texto dos 

intelectuais do pixo, em certas partes, não acaba por reforçar a polarização que tanto diz 

combater? Em suma, um texto para já convertidos, com baixo poder de convencimento, 

que pouco dialoga com quem está acostumado com uma narrativa mais policialesca, 

com quem “não tem repertório” ou com quem simplesmente quer ver garantido, mesmo 

que minimamente, o seu direito à privacidade? Percebi que, apesar das boas intenções e 

da crítica à dicotomia entre bem e mal, a resposta dos intelectuais do pixo avançava 

pouco no debate público sobre pichação/graffiti, no sentido de um diálogo autocrítico. 

 A campanha Santa Maria do Bem, com a proposta de uso do graffiti para 

combater a pichação, também acabou criando ou trazendo à tona algumas discordâncias 

entre os pichadores/grafiteiros. Um pichador/grafiteiro e uma pichadora/grafiteira, 

ambos precursores da pichação/graffiti na cidade, receberam algumas críticas de seus 

pares por terem participado da campanha ou por terem seus trampos vinculados a ela. A 

pichadora/grafiteira não fazia parte do grupo de intelectuais do pixo, mas o 

pichador/grafiteiro sim. Em relação a ele, a crítica se deu devido a uma matéria, 

intitulada “Cores para Conscientizar”, publicada em um dos jornais locais16, sobre um 

de seus murais, na qual o pichador/grafiteiro era tratado pelos jornalistas como 

“conscientizador”, dando a entender que ele estava “do lado do bem”. Um dos membros 

do grupo do Facebook dos intelectuais do pixo postou o link para a matéria e comentou: 

“tinta contra tinta, triste pelo conscientizador”. Diante das críticas, o pichador/grafiteiro 

tomou uma decisão, disse que não faria mais trampos comerciais:  

 

O que anda acontecendo é o seguinte, eu também trabalho com muralismo, 

isto não tem nada a ver com a cultura do graffiti, a moral se apropriou disso, 

e eu estou sendo engolido por isso. Minha sinuca de bico é pessoal, eu 

simplesmente vou ter que sair do ramo e arranjar outro emprego, estou 

realmente triste, todo o meu senso crítico sendo ridicularizado com estas 

chamadas dos jornais. Peço a todos desculpas, com toda humildade, este foi 

meu último trampo comercial. Tá tudo errado. Quero zerar tudo isto, tenho 

um filho e quero valores humanos, e sei como é nociva esta higienização feita 

pela campanha. 

 

                                                           
16 O jornal não existe mais. A matéria foi acessada dia 3 de julho de 2015, neste link: 

http://www.arazao.com.br/noticia/69841/cores-para-conscientizar/ 
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 As críticas à pichadora/grafiteira precursora, por sua vez, também se deram em 

função de uma matéria de jornal, que tratava sobre sua participação na campanha Santa 

Maria do Bem. Na ocasião, ela se colocou como ex-pichadora e disse que os 

empreendedores e moradores da cidade não querem suas casas rabiscadas com ofensas. 

Ela disse aos jornalistas: 

  

Imagina: eu abro um atelier, daí vem um e escreve um baita palavrão ou seu 

tag. É complicado, a tinta é cara. Por que não chega na boa e pede pra fazer 

um desenho no pátio ou uma decoração dentro do ambiente de trabalho da 

pessoa?  

  

 Os comentários que essa matéria gerou no grupo do Facebook dos intelectuais 

do pixo demonstravam decepção, principalmente por ela ser a precursora da 

pichação/graffiti entre as mulheres na cidade, e sugeriam que ela havia “se vendido”. 

Uma das pichadoras/grafiteiras do grupo disse: 

 

O que ela representou na cena de Santa Maria não vai se apagar, pra mim ela 

sempre foi referência e exemplo de resistência, por ser mina no movimento. 

Mas não tem como não ficar triste diante disso. Às vezes tento entender, sei 

que ela tem filho e tudo mais, daí não é muito difícil aceitar se juntar ($) à 

prefeitura, mas usar esse discurso.... Hoje eu penso muito antes de criticar, 

porque quem sou eu pra julgar né? Ainda moro com meus pais e sou 

sustentada por eles. Mas mesmo assim eu fico triste com essa fala dela. 

 

 O pichador/grafiteiro que, semanas antes, em função das críticas que recebeu, 

havia decidido não fazer mais trampos comerciais, também comentou sobre o caso da 

pichadora/grafiteira que participou da campanha Santa Maria do Bem:  

 

Ela tem a sua importância vandal na cidade sim, por mais que ela tenha feito 

escolhas questionáveis hoje. Por muito tempo ela era uma das poucas 

mulheres que não deixou a peteca cair mesmo com a repressão nas costas. 

Muito trem, muito portão de ferro no centro, muito bomb nos quatro cantos 

da cidade, mas o discurso mudou. E eu estou falido depois que parei com os 

trampos comerciais, só grana conta gota, mas eu durmo tão bem.... Tudo é 

escolha mesmo. 

 

 Outras duas mulheres do grupo de intelectuais do pixo concordaram com o 

pichador/grafiteiro. “Eu ainda prezo por deitar no travesseiro e me sentir coerente com o 

que penso e faço, tô sempre falida de grana, mas de alma leve”, complementou uma 

delas. E a outra: “Também acho isso, prefiro ser íntegra nas minhas convicções”. Diante 

dessas reações, resolvi procurar a pichadora/grafiteira que participou da campanha 
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Santa Maria do Bem, já que ela não fazia parte do grupo de intelectuais do pixo e não 

tinha como respondê-las. Eu a conhecia de longa data, foi a primeira pessoa do meio da 

pichação/graffiti da cidade que eu conheci (isso no ano de 2007). Chamei-a para uma 

conversa on-line. Fiz as seguintes perguntas. “Você chegou a fazer uns trampos pela 

campanha Santa Maria do Bem, né? Como isso aconteceu? Os proprietários das casas 

entraram em contato contigo para fazer os trampos? Rolou pagamento? Você foi 

criticada por participar do projeto? Como você vê a cena do graffiti/pichação na cidade 

hoje?”. E ela respondeu:  

 

Eu participei. Tirei coisas boas. Conheci pessoas legais. Ganhei patrocínio de 

marcas de tinta. Eu não ganhei grana, ganhei material. Tinha propostas legais 

de trampo. Mas tinha pouca gente participando. A galera do graffiti não gosta 

porque é do Poder Público. Eu já sabia de tudo isso. Mas quando é que eu iria 

ter a oportunidade de pintar e ganhar material bom? Spray é caro. É uma arte 

cara. Muita gente riu de mim, falaram mal, me criticaram. Foda essa 

ignorância de algumas pessoas que acham que pra fazer graffiti não tem 

gastos. Mas eu não tava nem aí, porque sou desse corre há muito tempo. Eu 

quero passar adiante o graffiti. Tinha uma lista de empresas que queria o 

trabalho por causa das pixações, pra evitar. Fiz alguns. Quanto à cena de 

hoje, vejo que o graffiti está bem evoluído, a gurizada está pintando bem, tem 

projetos remunerados, e as pessoas estão aceitando bem. O pixo continua, 

não vai deixar de existir. Graffiti e pixo têm a mesma pegada, mas usada em 

formas diferentes. A cidade está bem suja, mas faz parte. 

  

 A questão do dinheiro não é pano de fundo apenas dessa polarização interna dos 

pichadores/grafiteiros, “os íntegros” versus “os que se vendem”. Em algumas conversas 

entre os intelectuais do pixo, alguns se arriscavam predizer que, com o aumento do 

valor das multas para pichadores (de R$100 para R$2,7mil, podendo chegar a R$5,4mil 

em caso de reincidência), a tendência seria a de a campanha Santa Maria do Bem 

conseguir o seu objetivo, reduzir a pichação na cidade. “Desta vez a prefeitura vai 

mexer no bolso da galera, vai encarecer o risco, e não é todo mundo que pode bancar, 

ainda mais que boa parte da galera depende financeiramente dos pais, principalmente os 

mais novos do rolê”, disse um dos membros do grupo. Além disso, o corre também foi 

inviabilizando, aos poucos, as próprias reuniões presenciais do grupo de intelectuais do 

pixo. As agendas dos membros começaram a não fechar mais, cada um começou a se 

voltar, cada vez mais, para outros compromissos e projetos pessoais, a corrida 

monetária, e o grupo acabou se desmobilizando. 

 Enfim, ao observar e participar dessas lutas semânticas em torno da cidade 

pichada/grafitada, é possível fazer os seguintes apontamentos: 1) a pichação/graffiti no 
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debate acadêmico e na produção artística local é um ponto de encontros discordantes: de 

um lado, há especialistas e artistas locais ligados ao poder público, de outro, coletivos 

de artistas independentes e pichadores/grafiteiros, cada um dos quais com seus próprios 

interesses e entendimentos acerca de o que é arte. 2) Em meio a empreendedores morais 

e campanhas anti-pichação, há visões a contrapelo (intelectuais do pixo, mídias 

alternativas e alguns bares), ou seja, pontos de vista que constroem a visibilidade da 

pichação/graffiti com base na problematização da sua criminalização e/ou na promoção 

da prática. 3) Participar do grupo de intelectuais do pixo colocou em xeque a minha 

posição em campo, enquanto etnógrafo, a tensão entre olhar acadêmico e militância, as 

interpretações e reinterpretações, as vias de mão dupla entre pesquisador e 

interlocutores. 4) O “cidadão de bem” pode comprar briga com os pichadores ou jogar a 

toalha, vezes se apresenta como vítima, vezes revela uma face odiosa. 5) Diante da 

Operação Solvente e da campanha Santa Maria do Bem, as respostas dos intelectuais do 

pixo têm pouco efeito, quase nenhum poder de convencimento, e tais empreendimentos 

morais também criam ou trazem à tona discordâncias entre os próprios 

pichadores/grafiteiros, uma dicotomia entre “os íntegros” e “os que se vendem”. 
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5 FRONTEIRAS BORRADAS: QUANDO O ESTAR LÁ INVADE E 

RECONFIGURA O ESTAR AQUI 

  

 Discorro, neste capítulo, acerca do progressivo adensamento das interações com 

os pichadores/grafiteiros. Sobre as fronteiras borradas, acerca dos riscos de dividir o 

canetão de riscar tags e o mesmo teto com os pichadores/grafiteiros. Narro os 

desdobramentos do traçado errático dessa rede de interlocutores, passando pelo 

compartilhamento de trajetos e pela participação no processo de elaboração de uma tag, 

até chegar, mais especificamente, às trocas e tensões que se deram a partir do momento 

em que o convívio com os “nativos” passou a ser diário e, sobretudo, “sob o mesmo 

teto”. Destaco a experiência de morar com os “nativos”, algo que pode soar um tanto 

“old school”, cânone da antropologia clássica, só que, aqui, aparecendo com “sinal 

invertido”, ou seja, sobre o período em que uma pichadora/grafiteira passou a residir 

comigo, em uma moradia compartilhada. Durante seis meses, a residência passou a ser 

um ponto de encontro diário de pichadores/grafiteiros. Como evidenciam alguns autores 

que discutem etnografia, às vezes os dados chegam até nós sem que façamos muitos 

esforços (WHYTE, 2005), e, nesse sentido, posso afirmar que vivi essa experiência em 

seu limite. No âmbito cotidiano da casa, a intensidade do convívio provocou situações 

inesperadas e delicadas, decorrentes desse processo de borramento das linhas entre o 

pesquisador e os interlocutores da pesquisa. Ao final do capítulo, falo em refluxo, tanto 

em relação ao arrefecimento da pichação/graffiti após a Operação Solvente, quanto em 

alusão à imagem do antropólogo que “deixa a aldeia”, voltando-se para o trabalho de 

organizar o material coletado, envolvendo-se em um replay interpretativo e no duro 

processo de escrita da etnografia. 

 

5.1 POINT DA 24: RISCANDO TAGS E TRAJETOS  

 

 Uma das pichadoras/grafiteiras costumava viajar para outras cidades para 

pichar/grafitar e expandir sua rede de relações no circuito da pichação/graffiti. Após 

retornar de uma temporada em São Paulo, contou sobre as diferenças e semelhanças em 

relação a pichação/graffiti em Santa Maria. “Lá a galera é pobre mesmo, e tem pichador 

que é analfabeto, que só sabe ler letra de pixo”, comparou. Ela também se mostrou 

bastante empolgada com “o point das quintas feiras”, que ocorre na capital paulista, um 
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encontro regular (semanal), organizado e centralizado (sempre no mesmo lugar) dos 

pichadores paulistanos. “Quero organizar um aqui também, na Rua 24 Horas, um Point 

da 24. Tentar superar as tretas, unir mais a galera”, disse ela em uma das reuniões do 

grupo de intelectuais do pixo. 

 

Imagem 52 – “Point da 24”, pichadores/grafiteiros reunidos na Rua Alberto Pasqualini, 

conhecida como 24  

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 Dentro de alguns dias, a pichadora/grafiteira criou um evento no Facebook para 

divulgação do Point da 24. Participei de cinco desses encontros, que, seguindo a 

referência paulistana, ocorriam nas noites de quinta feira. Nas chamadas do evento, 

havia geralmente a proposta de se discutir algum tema relativo à pichação/graffiti, de 

fazer uma roda de conversa. No primeiro encontro, por exemplo, a ideia era conversar 

sobre um projeto que havia sido encaminhado à câmara municipal pela prefeitura, que 

consistia na proposta de aplicação de multas (entre dois e cinco mil reais) a quem fosse 

pego pichando. Entretanto, nesses encontros, a discussão entre os pichadores/grafiteiros 

não acontecia, melhor, até acontecia, mas não de maneira centralizada, tampouco 

aprofundada. Eles pareciam estar ali mais pelo estar-junto do que por debater ou 

deliberar de maneira organizada alguma resposta ao poder público. Tive a impressão de 

que seu maior interesse nos encontros era o de assinar as folhinhas que passavam de 

mão em mão, “tomar uma ceva, fumar um”, contar e ouvir de seus pares as histórias 

sobre seus corres e rolês. Em um breve descuido, nessa circulação de folhinhas, até 

mesmo o meu diário de campo acabou passando de mão em mão para receber as tags de 

alguns pichadores/grafiteiros. 
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Imagem 53 – “Diário de campo”, tags feitas por pichadores/grafiteiros em meu diário de 

campo     

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

Após um Point da 24, caminhei parte do trajeto de volta para casa junto com um 

dos pichadores/grafiteiros, um dos consagrados na cena local por escalar prédios para 

pichar/grafitar. Enquanto atravessávamos a Rua do Acampamento, ele narrava algumas 

de suas missões mais arriscadas. “Lembro do dia em que eu e um mano de Porto Alegre 

subimos no alto daquele prédio, escalando por fora. Ele deixou a marca dele lá em cima, 

no décimo terceiro andar, mas eu acabei ficando na metade do caminho. Antes de subir 

nesse maior, pegamos uns prédios menores, para aquecer (risos) ”, contou, apontando 

para os edifícios. Prosseguiu: 

 

Naquele outro prédio, quando eu estava riscando, o morador acordou e saiu 

na sacada, me viu lá em cima e mandou eu descer, disse que ia chamar a 

polícia. Eu disse para ele ficar frio, que eu não era ladrão, que só ia descer 

depois de terminar meu trampo. Daí ele entrou. Terminei o trampo e desci. 

Mas o mais doido foi quando cheguei em casa, já de manhã. Deitei a cabeça 

no travesseiro, não deu uma hora, e acordei com a polícia dentro do meu 

quarto, com uma arma apontada na minha cara. Era o dia da Operação 

Rabisco, mandado de busca e apreensão. Levaram sprays, pincéis, tintas e 

cadernos meus. Já tenho uns vinte BO (boletim de ocorrência) nas costas por 

causa de pichação. E não pretendo parar tão cedo. 
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 Foi também em um Point da 24 que dei mais um passo na tênue fronteira entre 

pesquisador e interlocutores da pesquisa. As folhinhas estavam, como de costume, 

passando de mão em mão. Um pichador/grafiteiro passou uma delas para mim, repassei-

a direto para uma pichadora/grafiteira que estava ao meu lado, e ela perguntou: “Não 

vai assinar?”, “Eu não. Não sou pichador”, respondi de impulso. “Ah, inventa uma tag 

aí”, replicou, querendo me persuadir a assinar. Hesitei, “não tenho nada em mente, 

depois eu assino”, disse, repassando a folhinha. Seguimos conversando, fumando e 

bebendo cerveja. Por sinal, bebi bastante naquela noite. Eu já estava bem “alto” quando 

outra folhinha chegou em minhas mãos. “E aí, já pensou na tag?”, insistiu a 

pichadora/grafiteira. Nos segundos em que pensava a respeito, se assinaria ou não, ouvi 

uma conversa entre os pichadores/grafiteiros que estavam próximos, em que um deles 

comparava o jato de tinta spray a “uma gozada na parede”. Não era a primeira vez que 

eu ouvia essa analogia. Eis minha tag: GOZO. Assinei a folhinha. “Gozo?! Gostei, soa 

bem”, disse ela. 

 Após tomar várias cervejas, criar uma tag e assinar a folhinha, fui embora. No 

dia seguinte, não lembrava como tinha chegado em casa. Quando saí para almoçar, 

passei em frente a uma igreja evangélica, em sua fachada, uma pichação: GOZO. “Virei 

pichador?! Só pode ser gozação!”, pensei. Quando enfiei a mão no bolso da jaqueta para 

pegar o celular e bater uma foto do rabisco, acabei encontrando um canetão...  

 

Imagem 54 – “Gozo”, tag na entrada de uma igreja evangélica, Rua General Neto 

                  

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 
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Imagem 55 – “Canetão”, caneta de riscar tags 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

 

 

5.2 MORAR COM OS “NATIVOS” 

 

 Além desses imprevistos e caminhos inesperados proporcionados pelo devir-rua, 

enquanto citadino, o etnógrafo que se lança à antropologia urbana também está sujeito 

aos desafios estruturais de morar na cidade. Dentre eles, pagar aluguel. Em julho de 

2014, havia um quarto vago no co-living (moradia compartilhada) onde moro, uma casa 

com quatro quartos no Bairro Nossa Senhora das Dores (bairro de classe média, na 

região centro-leste), e um dos moradores resolveu se mudar. Com dois quartos vagos, os 

custos de moradia subiram pra um nível que o meu salário de professor (que não chega 

a dois salários mínimos) não aguentaria arcar por muito tempo. O morador que 

permaneceu na casa e eu procuramos incansavelmente por pessoas interessadas em 

alugá-los, mas, até outubro, não havíamos encontrado ninguém. Foi aí que, em uma das 

reuniões do grupo de intelectuais do pixo, uma das pichadoras/grafiteiras disse que 

estava querendo deixar a casa da mãe e alugar um quarto em uma região mais central. 

Convidei-a, então, para ver as habitações. Ela gostou bastante da casa. Em questão de 

poucos dias, mudou-se para lá. 

 Em um primeiro momento, principalmente em função da urgência econômica, 

não vi grandes problemas na ideia de morar com uma “nativa”. Pelo contrário, encarei 
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essa situação de maneira otimista, como uma oportunidade de “matar dois coelhos com 

uma cajadada só”, ou seja: resolver uma questão de moradia e aprofundar ainda mais a 

experiência etnográfica. Embora tivesse consciência das tensões que o borramento da 

fronteira entre pesquisador e interlocutores da pesquisa geram, eu estava realmente 

empolgado com a possibilidade de levar ao pé da letra a ideia de “morar com os 

nativos” por um período prolongado, e mais ainda pelo fato de inverter o sinal da 

equação clássica: em vez de “ir morar na aldeia”, trazê-la para dentro de casa.  

 Entretanto, é importante destacar aqui que essa versão invertida do “morar com 

os nativos” não consiste em querer tentar reproduzir no contexto urbano aquelas 

condições que eram tidas pela antropologia clássica como ideais na pesquisa, tais como 

o isolamento e a dimensão de pequena escala (a ilha, a aldeia, a comunidade, o pequeno 

grupo). Longe disso. Essa intensificação do contato cotidiano não significa perder-se 

nas particularidades do estudo de caso, nem perder de vista os condicionantes sociais, 

nem ignorar a heterogeneidade da cidade. Então, qual era o meu interesse, em termos 

metodológicos, de morar com a pichadora/grafiteira? Basicamente, eu queria ter a 

oportunidade de ver mais (sem a pretensão de ver tudo, obviamente, pois isso é 

impossível), “espiar por debaixo da cortina desse teatro”, ter acesso aos bastidores da 

construção de visibilidades, vislumbrar um pouco mais dessa região de sombra, o lado 

invisível da pichação/grafitti, o cotidiano (no sentido literal) de alguém que se engaja na 

prática da pichação/graffiti, levar até o limite a experiência etnográfica, apesar dos 

riscos que isso poderia implicar. Afinal de contas, eu já havia começado a brincar com 

tinta... 

 A pichadora/grafiteira que morou comigo tinha 21 anos, filha de uma 

funcionária pública, cursava o ensino superior e fazia freelance como garçonete. 

Naquela época, ela também estava começando a estudar técnicas de tatuagem, por conta 

própria, de forma autodidata. Dizia que não estava se dando bem com a mãe, sentia-se 

sufocada ao morar com ela. Na nova moradia, dizia a pichadora/grafiteira, sentia-se 

mais livre. Tanto é que, durante os seis meses em que dividimos o mesmo teto, a casa 

passou a ser um ponto de encontro diário de pichadores/grafiteiros.  

 Eram oito (seis garotas e dois rapazes) os que costumavam visitar a nova 

moradora. Uns apareciam individualmente, em visitas rápidas, só para “fumar um”, 

outros apareciam em grupo, passavam a tarde toda conversando, rabiscando folhinhas e 

fumando no jardim ou no terraço, e também havia algumas pichadoras/grafiteiras que 
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eventualmente pousavam na casa, geralmente quando voltavam de algum rolê noturno. 

Ouvi muitas histórias durante essas tardes de conversa e torpor com a 

pichadora/grafiteira e seus pares. Isso não apenas quando me juntava a eles, mas 

também quando essas narrativas chegavam a mim sem que eu fizesse qualquer esforço, 

visto que as vozes e risadas que vinham do jardim entravam facilmente pela janela do 

meu quarto.    

 Certa vez, ouvi duas pichadoras/grafiteiras conversando sobre as oficinas de 

graffiti que elas estavam ministrando em algumas escolas públicas, como parte de um 

programa educacional do governo federal. Também presenciei conversas sobre as 

medidas socioeducativas aplicadas aos pichadores que são pegos pela polícia, que, em 

certos casos, também consistem na realização de oficinas de graffiti em escolas 

públicas. Nos dois casos, do ponto de vista de quem financia e promove tais práticas 

educacionais, ou seja, do poder público, subjaz a classificação binária, a dicotomia entre 

pichação e graffiti. O graffiti como uma rehab para viciados em pichação. Porém, do 

ponto de vista de quem ministra e de quem participa dessas oficinas, as coisas não são 

tão simples assim.  

 “Que termo tu usa nas oficinas que tu tá fazendo na tua escola? Nas minhas eu 

não uso o termo pichação nem pichador, só graffiti e grafiteiro. Mas eu tenho 

consciência de que, mesmo assim, eu acabo influenciando a galerinha a pichar”, 

perguntou e contou uma das pichadoras/grafiteiras. “Eu chamo de pichação mesmo, na 

cara dura. Na última oficina, um guri veio me mostrar as tags que ele tinha criado, e 

outros já estavam riscando as paredes da escola. Têm que riscar tudo mesmo (risos)”, 

respondeu a outra. Em outra ocasião, presenciei as pichadoras/grafiteiras chegando em 

casa com várias latas de tinta e outros materiais de pintura que haviam sobrado de uma 

oficina de graffiti promovida pelo DCE da UFSM. “Olha só, quanto material! Tudo 

pago com dinheiro público. Nada mais justo do que sair para fazer uns riscos pela rua, 

devolver essa tinta para a sociedade”, disse uma delas.  

 Prestar atenção a essas falas das pichadoras/grafiteiras sobre as oficinas ajudou 

na compreensão de dinâmicas mais amplas, por exemplo, o fato de que o Estado tem 

vias de mão dupla. Simultaneamente à coerção estatal à pichação, à defesa da 

propriedade privada, também aparecem brechas, mecanismos internos através dos quais 

podem ser abertas bifurcações de sentido, possibilidades de se construir a visibilidade 

da pichação em outras direções, a partir da promoção desta prática. Para ser mais 
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preciso no que estou querendo dizer: as oficinas de graffiti promovidas e/ou financiadas 

pelo próprio poder público, como observado nessas conversas das 

pichadoras/grafiteiras, podem ser instrumentalizadas pelos participantes para a 

potencialização do desejo de riscar e pintar, que, não raramente, podem vir a ser 

extravasados posteriormente nos muros e paredes da cidade, longe dos olhos do Estado, 

à revelia dos proprietários/gestores dos imóveis.  

 A pichadora/grafiteira que estava morando comigo fazia parte de uma crew 

feminista. Em uma das tardes no jardim, presenciei algumas conversas sobre a expulsão 

de uma das integrantes. Aquelas que a expulsaram, argumentavam que se tratava de 

uma “burguesa machista” e que “o feminismo precisa estar alinhado com questões de 

classe social”. Dias depois, encontrei na rua a pichadora/grafiteira que havia sido 

expulsa, que também fazia parte do grupo de intelectuais do pixo. Perguntei a ela sobre 

como estavam os rolês, uma pergunta indireta sobre o acontecido, e ela logo foi 

contando que havia sido expulsa da crew, que isso ocorreu por preconceito e questões 

pessoais, pois, segundo ela, “o fato de ter boas condições financeiras não deveria ser 

empecilho para alguém ser pichador/grafiteiro ou feminista, não há nada de errado 

nisso”. E completou: “É muito purismo dessa galera, isso só serve para desunir, é muita 

treta”. Apesar desse episódio, as duas (a pichadora grafiteira moradora e a que foi 

expulsa da crew) seguiram participando das reuniões dos intelectuais do pixo, onde 

procuravam agir de maneira a não deixar essa treta atrapalhar as atividades do grupo. 

 Os laços de amizade e reciprocidade (dar-receber-retribuir) entre as 

pichadoras/grafiteiras da crew feminista eram bastante fortes. Depois dessa expulsão de 

uma das integrantes, isso ficou mais evidente para mim. “As minas têm que se apoiar, 

têm que tá junto no corre, fortalecer o rolê com as que são de verdade”, diziam (aqui, 

novamente, os pares binários, “as de verdade” versus “as fake”). E isso não se restringia 

à prática da pichação/graffiti. Essa irmandade se fazia presente em várias questões do 

cotidiano. Quatro delas trabalhavam como garçonete no mesmo estabelecimento, sendo 

que uma delas é que tinha indicado as outras três para ocuparem essas vagas de 

emprego. A pichadora/grafiteira moradora também dava pouso para suas companheiras 

de crew, não só quando voltavam de algum rolê noturno, mas também quando alguma 

delas tinha problemas em casa com a família, e estas, por vezes, voluntariavam-se como 

“cobaias” dos seus estudos iniciais em tatuagem. 
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 Além do jardim da casa, outro lugar onde as pichadoras/grafiteiras se 

encontravam era o terraço, cujo acesso não era exclusivo nosso, mas compartilhado com 

outras três casas da vizinhança. Antes da pichadora/grafiteira ir morar comigo, eu era a 

única pessoa que frequentava o terraço, quase que diariamente. Eu adorava contemplar 

o intenso fluxo de carros na avenida e a visão do pôr do sol na hora do rush. Hábito 

solitário e inebriante que passou a ser compartilhado com a nova moradora e seus 

amigos.  

 Lembro-me do dia em que um pichador/grafiteiro ficou empolgado ao ver que a 

parede do terraço poderia servir como uma espécie de outdoor para a pichação/graffiti. 

“Que lugar para fazer um trampo! Dá para enxergar lá de longe. Quem vem da zona 

leste, quem vem no ônibus da universidade, todo mundo vai ver! Vou subir aqui numa 

madrugada dessas”. Quando ele disse isso, pensei em fazer-lhe objeção, dizer que não 

seria uma boa ideia fazer o trampo ali, pois o terraço era compartilhado com alguns 

vizinhos “caretas”, mas preferi não dizer nada. Calei-me, porque objetar esse desejo de 

visibilidade seria hipocrisia, soaria como uma daquelas falas que ouvi naquela roda de 

conversa sobre pichação e saúde mental, meses antes, onde uma estudante de psicologia 

havia dito: “tento entender a pichação enquanto manifestação, uma forma de expressão, 

mas, se for no muro da minha casa, eu não gosto”.  

 Dois dias depois, quando subi no terraço novamente, fui surpreendido com a 

parede pichada/grafitada. Não achei que o pichador/grafiteiro fosse levar a cabo a sua 

ideia tão rapidamente. “Viu o novo visual do terraço? Ele caprichou no trampo, cores 

vivas, tinta de qualidade”, disse a pichadora/grafiteira. “Sim, ficou bem melhor do que 

eu imaginei”, respondi. Apesar do receio em relação às possíveis reações que os 

vizinhos poderiam ter, a resposta que dei não foi apenas da boca para fora. As cores e 

riscos dos pichadores/grafiteiros combinavam com o lugar, visto que, apesar de ser 

chamado de terraço e estar localizado em uma zona nobre da cidade, ele tinha uma 

estética de laje, algo mais rudimentar, que lembra as periferias, onde as delimitações 

entre privado e público são ainda menos precisas.  
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Imagem 56 – “Terraço”, terraço pichado/grafitado, Bairro Nossa Senhora das Dores 

      

Fonte: Rodrigo Nathan Romanus Dantas. 

  

Até o episódio das pichações/graffiti no terraço compartilhado, o convívio diário 

com a pichadora/grafiteira havia sido relativamente leve, por vezes, aprazível. 

Almoçávamos juntos, debatíamos alguns textos que ela estava lendo na faculdade, 

saíamos para beber, íamos juntos às reuniões dos intelectuais do pixo e assistir à Batalha 

dos Bombeiros.... Isso durou uns três meses. A partir daí, nos outros três que se 

seguiram, a tensão começou a aumentar, um acúmulo de pequenas discordâncias e 

disputas cotidianas em torno do comum (da casa), até explodir em um conflito 

insolúvel. Essa escalada pode ser esquematizada em quatro pontos ou momentos. 1) A 

interdição do terraço; 2) a limpeza e divisão de tarefas domésticas; 3) o choque de 

utopias urbanas; 4) a segurança da casa e dos moradores. 

 Alguns vizinhos reagiram às pichações/graffiti feitas no terraço compartilhado. 

Um deles colocou vasos com folhagens na escada de acesso, de maneira a interditá-la, 

como uma forma de dizer “não subam lá”. Não eram apenas as pichações/graffiti que os 

incomodavam, mas também a frequente presença da pichadora/grafiteira e seus amigos 

no local. “O vizinho da frente veio reclamar da zoeira no terraço”, disse o outro 

morador da casa, em um daqueles dias, logo após eu retornar do trabalho. A 

pichadora/grafiteira, por sua vez, ficou bastante indignada com essa atitude do vizinho. 
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“Esse desgraçado nem usa o terraço, só quer estragar a felicidade dos outros”, 

reclamava ela. Como era de se esperar, entristeceu-me essa interdição, dada a 

afetividade que eu nutria pelo lugar. Em alguns momentos, tinha pensamentos que 

culpabilizavam os pichadores/grafiteiros pelo ocorrido, mas logo tratava de afastá-los da 

mente.  

 Paralelamente à interdição do terraço, outro assunto que gerou tensão foi a 

questão da divisão das tarefas na limpeza das peças coletivas. Enquanto eu e o rapaz 

limpávamos semanalmente o banheiro, as salas e a cozinha, a pichadora/grafiteira 

ignorava qualquer apelo para ajudar a varrer o pátio ou limpar a sujeira deixada pelos 

seus gatos de estimação. “Não tenho paranoia com limpeza”, justificava, e se mostrava 

incomodada nas eventuais vezes em que a namorada do outro morador se propunha a 

ajudar na faxina. “Por que ela quer limpar uma casa onde não mora? Quanta 

submissão!”, julgava, dando a entender que negar-se a participar da limpeza coletiva era 

uma maneira de lutar contra o machismo. 

Esses conflitos cotidianos, a um primeiro olhar, parecem pequenos, de menor 

importância, desnecessários de serem narrados, pura picuinha. Para esta etnografia, 

contudo, eles também foram matéria de reflexão. Eles sinalizam tensões relativas ao 

embaralhamento das noções de público e privado, à sobreposição da casa e do pedaço 

(point, um ponto de encontro dos pichadores/grafiteiros), uma indeterminação quanto 

aos limites destes com a rua. Esses conflitos também refletem em pequena escala os 

desentendimentos em função de diferentes maneiras de classificar o que é limpeza e o 

que é sujeira, discussão presente nas lutas semânticas acerca da cidade pichada/grafitada 

e que também estava se fazendo presente no plano privado. A discussão sobre divisão 

do trabalho, que aparece no campo da pichação/graffiti quando se discute a 

remuneração dos trampos, também invadiu nosso cotidiano a partir das metáforas de 

submissão e autonomia. Trata-se do lado invisível da pichação/graffiti, aquilo que fica 

longe dos olhos dos demais citadinos. Essa relutância da pichadora em participar da 

limpeza da casa, por exemplo, é um dos elementos que, somado aos citados 

anteriormente (a expulsão de uma das integrantes da crew feminista, os laços de 

reciprocidade e irmandade entre as pichadoras/grafiteiras), ajuda a compreender como 

se desdobram na prática cotidiana as tags e palavras de ordem feministas que elas 

picham/grafitam pelas paredes da cidade. O invisível (o cotidiano da casa) ajuda a 
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construir os sentidos do que é visível (a pichação/graffiti espalhada pelas paredes da 

cidade). 

Passei, então, a adensar a interpretação sobre essas tensões que se davam no 

âmbito da casa, a fim de tentar construir a inteligibilidade de lógicas mais amplas, para 

além do âmbito da moradia compartilhada, em direção ao nível dos sentidos de viver a 

cidade. Foi nesse esforço interpretativo acerca dos conflitos cotidianos com a 

pichadora/grafiteira que percebi um choque de utopias urbanas. A partir da leitura de 

Gilberto Velho, a utopia urbana pode ser compreendida como um conjunto de 

preocupações com a qualidade de vida, mais especificamente a aspiração de encontrar 

na cidade “o locus das boas coisas da vida” (VELHO, 1989, p. 8), remetendo também a 

uma (crença na) estratégia de mobilidade social através da mudança de bairro ou de 

certas condições de moradia. Com esse conceito em mente, observei que era a primeira 

vez que a pichadora/grafiteira morava fora da casa dos pais, o que a deixava empolgada 

e quase sempre a fim de receber visitas. Estar com a casa cheia de amigos e poder fumar 

à vontade eram sinais da conquista de maior liberdade em relação à situação anterior. 

Da mesma forma, morar em um bairro mais central, com uma oferta maior de serviços e 

equipamentos urbanos, bem como arrumar um emprego perto de casa também eram 

coisas que sinalizavam no sentido de um upgrade social. Mais do que isso: em um dado 

momento, ela deu a ideia de alugarmos para dois pichadores/grafiteiros o outro quarto 

que ainda estava vago, não para eles morarem, mas para transformá-lo em um ateliê de 

pintura. “Esta casa é grande, tem tudo para se tornar um espaço cultural, um coletivo de 

artes”, sonhava ela. Nesse sentido, pareceu-me apropriado chamar a utopia urbana da 

pichadora/grafiteira de utopia do ateliê coletivo. 

 Assim que eu ia me esforçando para tentar compreender e delinear os contornos 

da utopia urbana da pichadora/grafiteira, também ia colocando em xeque o meu modo 

de viver a cidade, em especial, os sentidos de morar na casa onde morava. Qual seria a 

minha utopia urbana? Quais eram os pontos em que a utopia urbana dela e a minha 

conflitavam, e em que pontos convergiam? Ao recriar em minha mente cenas da minha 

trajetória pessoal, percebi que eu já havia tomado uma “overdose de coletivismo”: até 

meus 17 anos, havia morado com minha família em casa de madeira (onde “as paredes 

têm ouvidos”), depois, até os 24, na Casa do Estudante Universitário da UFSM, onde 

dividi quarto e beliche em um apartamento superlotado que era uma espécie de ateliê 

coletivo. Descobri o que é a privacidade de ter um quarto realmente individual apenas 
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no final da graduação. Desde então, nos últimos seis anos, eu havia residido em 

moradias compartilhadas (com quarto individual) no centro da cidade e em outros 

bairros centrais de classe média (Bom fim e Nossa Senhora de Fátima), antes de morar 

no Bairro Nossa Senhora das Dores, situação esta que, em termos de localização, não 

significava uma grande mudança de status. Entretanto, as condições de moradia que 

nele encontrei apontavam para um upgrade social (a casa com jardim florido, terraço 

com vista privilegiada, escritório particular, cozinha mobiliada e quartos grandes), eram 

muito superiores a todas as que eu havia acessado até então. A relativa tranquilidade da 

casa também era um fator importante. A distribuição dos cômodos, os quartos distantes 

um do outro, favorecia o estabelecimento de uma relação baseada numa lógica bastante 

confortável e respeitosa de “cada um no seu quadrado” entre os moradores. O barulho 

dos carros na avenida não chegava até o meu quarto, onde havia um escritório 

conjugado, condição formidável para estudar, trabalhar e ter momentos intimistas. A 

minha utopia urbana era, assim, uma espécie de utopia da república intimista, e, com a 

chegada da pichadora/grafiteira, eu começava a ver suas bases ruírem. 

 Chegou um ponto em que as duas utopias urbanas se tornaram inconciliáveis. 

Discordei da proposta da pichadora/grafiteira de transformar um dos quartos da casa em 

ateliê coletivo, pois antevia que isso aumentaria o fluxo de pessoas; o outro morador 

também se opôs. Diante dela, eu argumentava que a residência já estava bastante 

movimentada, dizia também que precisava de um ambiente um pouco mais tranquilo 

para estudar, escrever e preparar minhas aulas. Na verdade, eu também estava 

começando a ficar cada vez mais enfastiado com presença cotidiana dos 

pichadores/grafiteiros na casa, situação que me fazia lembrar de Evans Pritchard, que, 

em certos trechos de sua clássica etnografia sobre os Nuer (um dos povos da África 

Central), narra o desconforto que sentia (que ele definia como “nuerose”, um 

trocadilho) com a presença ininterrupta dos nativos, que estavam sempre a visitá-lo em 

sua barraca e não o deixavam em paz. 

 O estopim do conflito maior dessa experiência de morar com a 

pichadora/grafiteira foi a questão da segurança da casa e dos moradores. Ela costumava 

não chavear as portas ao sair. Várias foram as vezes em que eu chegava do trabalho e 

encontrava a casa aberta, sem ninguém, completamente suscetível a roubos. Isso era um 

indício de que nossas maneiras de estabelecer o que é segurança divergiam, um reflexo 

também da sobreposição da casa e do pedaço (point), bem como da turbidez das 
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fronteiras que os separam da rua, um desdobramento da própria lógica da 

pichação/graffiti, que borra as linhas que pretendem estabelecer os limites entre o 

público e o privado. Nas primeiras vezes, parecia mero deslize da pichadora/grafiteira, 

porém, como o aumento da tensão entre nós, deixar as portas da casa abertas ao sair 

parecia ser uma maneira de me provocar, principalmente depois que ela percebeu que a 

sua utopia do ateliê coletivo não iria se realizar ali.  

 O convívio ficou realmente insuportável a partir do dia em que a 

pichadora/grafiteira e cinco de suas parceiras de crew foram pegas em flagrante pela 

polícia, quando pichavam em um bairro da zona norte. Lembro que eu ainda estava na 

cama, quando ouvi a pichadora/grafiteira e uma de suas parceiras chegarem da rua 

naquela manhã e irem direto para o jardim. Elas falavam alto e riam ao lembrar do 

atraque que haviam tomado na madrugada. Depois, quando eu estava tomando o café 

da manhã na cozinha, ela sentou-se à mesa para contar a aventura. “Dei um rolê ontem 

com as mina, na zona norte, estávamos entre seis, tava bem massa, só que algum 

morador ligou pra polícia, daí começaram a nos perseguir”. “Conseguiram fugir?”, 

perguntei, fazendo de conta que não havia ouvido suas conversas minutos antes. 

“Demos umas voltas no bairro para despistar as viaturas, mas eles acabaram nos 

alcançando, nos deram um atraque, passamos a noite na delegacia”. A 

pichadora/grafiteira já ia saindo, quando perguntei se havia sido feito algum BO 

(boletim de ocorrência). Ela confirmou. Diante disso, comecei a ficar realmente 

preocupado: “você deu o endereço daqui para a polícia?!”. “Claro, eu moro aqui”, 

respondeu. “Sim, você mora aqui, mas não mora sozinha. Esse problema com a polícia 

não é meu, nem do outro morador, é exclusivamente seu.  Você está colocando em risco 

terceiros”, falei, um pouco irritado. “Não precisa se preocupar, esses BO não dão em 

nada”, tentou amenizar a pichadora/grafiteira. “Como assim, ‘não dão em nada’? E as 

operações antipichação? Vocês vivem dizendo que pode acontecer uma nova operação 

policial batendo nas casas, a qualquer hora! Não estou a fim de acordar com um fuzil 

apontado na minha cara!”. Nessa hora, eu havia abandonado quase que totalmente o 

meu lado pesquisador, face à situação de morador em risco. Temia possíveis retaliações 

da polícia, principalmente, em virtude do meu emprego, da minha imagem pública de 

professor. “Que exagero! Não precisa se preocupar, ninguém vai estragar a tua paz!”, 

disse ela, em tom de deboche, e saiu. 
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Narrei o ocorrido para o outro morador, que também ficou bastante preocupado 

com a possibilidade de a casa ser alvo de uma possível operação policial. Por sua vez, 

ele contou que sua namorada e a pichadora/grafiteira haviam tido mais alguns atritos em 

função dos gatos e da limpeza da cozinha, “bateram boca” no fim de semana anterior, 

quando eu não estava em casa. O morador disse também que achava melhor 

convidarmos a pichadora/grafiteira a se retirar da casa. Fiquei em dúvida. Não sabia se 

esse seria o desfecho mais adequado para o conflito e para essa experiência etnográfica 

de morar com os “nativos”. Além disso, se ela saísse, e não achássemos outra pessoa 

para alugar o quarto a tempo, o valor das contas da casa do mês seguinte aumentaria. 

Porém, o esgotamento da presença e o meu “extinto de autoconservação” falaram mais 

alto, e acabei concordando. Do diário de campo, o início da ruptura: 

 

“Tive uma conversa com o outro morador. O cotidiano da casa está muito 

conflituoso. Achamos melhor você ir procurar outro lugar para morar. Tem 

vinte dias para fazer isso, até a virada do mês”, informei a 

pichadora/grafiteira. “Como assim?! Que história é essa de ‘achamos’?!”, 

reagiu. “Você não zela pelas áreas comuns, não ajuda na limpeza e, 

principalmente, está colocando em risco a casa e os moradores. Primeiro, por 

recusar-se a chavear as portas ao sair, depois, por ter dado o endereço à 

polícia. Não dá mais.”, expliquei. Um silêncio no ar. “Ah, entendi... Dois 

homens decidindo por uma mulher. Que coisa mais autoritária! Seus 

machistas de merda!”. Virou as costas e saiu.  

 

 Depois disso, não nos falamos mais. Procurei não ficar muito em casa nos vinte 

dias que se seguiram, até a pichadora/grafiteira ir embora. Na véspera de sua partida, 

sem nenhum aviso, ela resolveu dar uma festa, cerca de cinquenta pessoas na casa, som 

a todo volume, funk e rap feminista até o amanhecer. Não presenciei o evento, apenas 

recebi uma ligação do outro morador, ele dizendo que estava apavorado e sem saber o 

que fazer diante daquela zoeira. No dia seguinte, ao chegar em casa, vi os vestígios da 

festa. A pichadora/grafiteira estava terminando de arrumar as malas, juntamente com 

duas companheiras de crew. Antes de saírem, trocaram farpas com o outro morador, e 

uma delas quebrou com um soco uma vidraça da cozinha.  

 Semanas depois, observando as publicações no Facebook, vi que a 

pichadora/grafiteira havia se mudado para uma casa em outra região da cidade, onde, 

junto com suas companheiras de crew, conseguiu colocar em prática a sua utopia do 

ataliê coletivo. E a cereja do bolo dessa experiência de morar com os “nativos” foi o dia 

em que, cinco meses após a saída da pichadora/grafiteira, a Polícia Civil bateu à porta 
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da minha casa. Não era um mandado de busca e apreensão, não havia policiais armados, 

nem viaturas. Tratava-se de um mandado de intimação, um policial entregando um 

documento, para que a pichadora/grafiteira fosse até a 3ª Delegacia. Disse-lhe que ela 

não morava mais ali. Ele perguntou se eu sabia o seu novo endereço, e eu disse que não 

(embora soubesse), mas que poderia avisá-la por mensagem. Recebi o documento e 

enviei-lhe um recado pelo Facebook. Ela não o visualizou, até hoje. 

 A experiência de dividir o mesmo teto com a pichadora/grafiteira durante seis 

meses, especialmente o seu desfecho relativamente trágico, possibilitou um 

aprofundamento na compreensão dos sentidos de uma das principais palavras do léxico 

dos pichadores/grafiteiros: treta. Inicialmente, os indícios das tretas eram as 

pichações/graffiti espalhadas pelos muros, os atropelos, depois, as diferentes narrativas 

desses sujeitos sobre essas animosidades. Morar com a pichadora/grafiteira foi um 

passo a mais, deslocou o nível do entendimento sobre as tretas, empurrou a experiência 

sensível para ainda mais “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2005), chegando à 

dimensão do afeto moral, ou seja, de sentir na pele a treta (“sentir o sangue ferver”) da 

pichação/graffiti. Além da treta e junto a ela, há o atropelo da vida, dos gostos, das 

regras e hábitos cotidianos dos moradores da casa. Essa experiência, somada ao que já 

foi dito no capítulo 2, sobre as alegorias belicistas das corporeidades dos 

pichadores/grafiteiros, sugere que, assim como os atropelos, a treta faz parte do rolê. 

Mais do que isso: não é a treta em torno da segurança e da propriedade o pano de fundo 

dos mitos modernos acerca das origens do contrato social, do surgimento da própria 

sociedade civil? Não seria a treta, ou seja, o conflito, uma condição ontológica? Não 

seria a treta a versão pichadora/grafiteira daquilo que Ranciére (2005) chama de 

“desentendimento” e “encontro discordante”? Até aqui, tudo sugere que sim. 

 A treta com a pichadora/grafiteira em torno da questão da segurança da moradia 

compartilhada, além de ser um conflito em torno de pares binários de classificação 

(seguro/inseguro, público/privado...) que complementa o que já foi dito no capítulo 3, 

sobre sistemas classificatórios, também serviu como fio condutor para que eu pusesse 

em xeque a minha condição de pesquisador. Mais especificamente, sobre como os 

traçados e os riscos estavam a redesenhar o meu olhar sobre os sentidos de viver a 

cidade. No final das contas, o choque de utopias urbanas foi, sobretudo, sobre eu me 

descobrir menos tolerante e mais conservador, apegado a “valores burgueses”, do que 

pensava sê-lo. Assim como observado na maioria das trajetórias individuais dos 
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pichadores/grafiteiros, no desenvolvimento das carreiras, com o passar dos anos, à 

medida que vão surgindo compromissos convencionais (emprego, filhos, família, 

boletos...), os custos sociais do desvio aumentam, e o “extinto de autoconservação” 

começa a falar cada vez mais alto. 

  

5.3 O REFLUXO 

 

 Essa ruptura com a pichadora/grafiteira teve repercussão no grupo de 

intelectuais do pixo, do qual fazíamos parte. Foi a partir daí que não ocorreram mais as 

reuniões presenciais, que a ideia de publicarmos um livro passou a perder força, e que 

as discussões passaram a acontecer quase que exclusivamente no grupo do Facebook, 

para evitar maiores atritos.  Aproveitei o momento para fazer um “detox etnográfico”, 

deixei de frequentar os pontos de encontro dos pichadores/grafiteiros, preferi 

acompanhar suas movimentações nas redes sociais digitais e observar o desenrolar da 

campanha Santa Maria do Bem e da Operação Solvente.  

 Ao andar pelas ruas da cidade e observar as publicações dos 

pichadores/grafiteiros no Facebook, ficou muito claro que, com a Operação Solvente, a 

partir do momento em que o aumento do valor das multas para pichadores (de R$100 

para R$2,7mil, podendo chegar a R$5,4mil em caso de reincidência) entrou em vigor, 

de meados de 2015 até meados de 2017, a pichação arrefeceu consideravelmente na 

cidade. Ao mesmo tempo, aumentou o número de empresas privadas e instituições 

públicas dispostas a remunerar os pichadores/grafiteiros por trampos autorizados. Outro 

fator importante de se levar em conta é o de que, como dito antes, à medida em que os 

pichadores/grafiteiros vão ficando mais velhos, há uma tendência de eles optarem por 

trampos que gerem dinheiro, deixando de lado ou em segundo plano a prática ilegal.  

Nesse processo, observei uma expressiva migração do alvo das tintas: das paredes da 

cidade para os corpos, para a pele das pessoas, ou seja, uma dezena de 

pichadores/grafiteiros viraram tatuadores. Essa migração da pichação/graffiti para a 

tatuagem merece um estudo à parte. 

Assim como eles estavam começando a “dar um jeito na vida”, como se diz no 

senso comum, eu deveria fazer o mesmo. Era hora de arrumar o material coletado e 

começar o duro processo de escrita da etnografia... 
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Imagem 57 – “Nos trilhos da vida”, imagem de um trem tatuada no braço de um 

pichador/grafiteiro 

 

Fonte: Cauê TC. 
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UMA CIDADE E UM ETNÓGRAFO REDESENHADOS PELA 

PICHAÇÃO/GRAFFITI 

 

 Depois desse longo e errático percurso, nas últimas linhas desta etnografia, é 

possível delinear um quadro de impressões gerais sobre a pichação/graffiti na cidade. 

Mais especificamente, apresentar algumas conclusões, mesmo que parciais e reticentes, 

que dão conta de algumas das inquietações iniciais que moveram esta pesquisa, algumas 

respostas sobre como são construídas as visibilidades/invisibilidades da 

pichação/graffiti de Santa Maria, sobre como se dá a construção da inteligibilidade dos 

acontecimentos, as lutas semânticas em torno da cidade pichada/grafitada. Mais do que 

isso. De maneira subjacente, aqui, desenrolou-se também uma narrativa do etnógrafo 

sobre si, que também merece alguns apontamentos. 

 Do ponto de vista do recorte analítico adotado nesta pesquisa, é possível concluir 

que os critérios estilísticos, as corporeidades, principalmente as gírias dos 

pichadores/grafiteiros, se mostraram como fatores mais fecundos para a compreensão da 

pichação/graffiti em Santa Maria do que os critérios mais consagrados na abordagem do 

tema, como classe ou raça. Essa perspectiva alargou o horizonte para a compreensão das 

questões de reconhecimento, de construção de visibilidades/invisibilidades e conflitos 

intra e extra grupo. As gírias rolê, trampo, corre, atropelo, treta, missão e cramulhada 

foram a chave de entrada (e de saída) para esse mundo de sentidos das cores e riscos. 

Espalhar as cores e rabiscos pela cidade é um processo de individuação e socialização 

permeado por riscos, lutas por prestígio que formam e deformam laços, que ganham 

expressão nas alegorias belicistas usadas pelos pichadores/grafiteiros, simulacros 

espetaculares e jogos de luz e sombra, entre o visível e o invisível.  

 Com essa abordagem que privilegia as questões estilísticas, a dicotomia periferia 

versus centro também se esvai, visto que o conflito, como narrado ao longo dos 

capítulos, não se dá apenas entre grupos ou classes sociais, mas intra grupo e intra 

classe social. Mais ainda: o conflito também é intersubjetivo e envolve o olhar do 

etnógrafo. Em outras palavras, a treta é multicausal e se dá em diferentes direções e 

níveis de profundidade. O ponto de vista aqui apresentado passa, portanto, ao largo 

tanto das visões policialescas (que hegemonizam grande parte dos jornais locais), da 

Santa Maria do Bem versus os vândalos, bem como se afasta igualmente das 
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interpretações romantizadas que reduzem a pichação/graffiti a uma manifestação 

puramente classista ou étnico-racial, dos grupos excluídos. 

 Sobre as motivações para a prática da pichação/graffiti, com base nas interações 

e observações junto aos pichadores/grafiteiros, e naquilo que foi dito aqui, torna-se 

possível pontuar, mesmo que genericamente, as motivações para a prática da 

pichação/graffiti em quatro tendências: 1) busca por adrenalina, os prazeres da 

transgressão; 2) busca por amizade, reconhecimento, status e marcação de território; 3) 

vontade de expressar-se e/ou protestar; 4) aspiração profissional e/ou fonte de renda. 

Essas motivações não são estanques nem necessariamente excludentes. Pelo contrário, 

elas são dinâmicas e variam de acordo com a trajetória pessoal de cada 

pichador/grafiteiro. Elas podem, em alguns casos, seguir uma escala evolutiva, de 1 a 4, 

porém, a partir da observação participante, percebi o desenrolar de uma lógica mais 

complexa, ou seja, as motivações tendem, sobretudo, a se combinar e recombinar de 

diferentes maneiras 

 Quanto a marginalização desses grupos, é errônea a afirmação de que os 

pichadores de Santa Maria são grupos periféricos “sem voz”, que não têm outros meios 

para se expressar. Há alguns que são pobres e moram na periferia, mas grande parte 

deles são indivíduos de classe média (de freelancers a pequenos empreendedores), que 

moram nas regiões centrais da cidade, que cursam o ensino superior. Eles também têm 

uma significativa articulação através da malha férrea, da pichação/grafitagem de trens e, 

principalmente, nas redes sociais digitais, onde trocam contados com grupos de 

pichadores/grafiteiros de todo o país, produzem e/ou ajudam a circular vários vídeos, 

documentários e músicas sobre pichação/graffiti na web, o que permite potencializar a 

prática e expandir o circuito da pichação/graffiti. O que não lhes falta é voz. 

 Aspecto central dessas vozes são os transbordamentos em relação à dicotomia 

entre graffiti (legal, “arte”, “bonito”...) e pichação (ilegal, crime, “feio”...) estabelecida 

pelo Estado, pelas empresas e pela maioria dos meios de comunicação. Como vimos, os 

pichadores/grafiteiros transitam entre as duas práticas e classificações, indo inclusive 

para além delas (o grapixo; a colagem de stickers; produção e colagem de zines...). A 

maioria dos pichadores/grafiteiros risca, cola e pinta os muros e paredes da cidade sem 

autorização dos proprietários, o que não os impede de também o fazer de forma 

autorizada, quiçá, remunerada. Em outras palavras, os grafiteiros (os dentro da lei), 

aqueles que fazem trampos autorizados, são ou foram pichadores (fora da lei), fazem ou 
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fizeram trampos ilegais em algum momento de suas trajetórias, ou seja, infringem ou já 

infringiram a lei e, portanto, também passam ou já passaram por frequentes processos 

de acusação e rotulação públicas: “vândalos”, “criminosos”, “bandidos”... Eis o 

principal argumento para o uso que fiz nesta etnografia dos termos “pichação/graffiti” e 

“pichadores/grafiteiros”. O emprego da grafia dos dois termos unidos e, ao mesmo 

tempo, separados pelo sinal gráfico de uma barra, foi uma tentativa de sublinhar no 

texto o fato de que, em Santa Maria, as fronteiras que separam as duas classificações 

são bastante porosas. 

 Não há uma renúncia total às classificações depreciativas e rotulações, por parte 

dos pichadores/grafiteiros. A partir delas são redefinidos de múltiplas formas os 

sentidos de se ser praticante da pichação/graffiti e os elementos de distinção social. Em 

outras palavras, as classificações são (re)significadas, (re)interpretadas de acordo com a 

experiência de cada pichador/grafiteiro. Em uma circunstância ou contexto x, convém 

identificar-se como pichador, como “vandal”, em um contexto y, convém colocar-se 

como artista ou grafiteiro. Mais ainda: vimos, no capítulo 3, que a relação que os 

pichadores/grafiteiros estabelecem com as classificações e rótulos que lhes são 

colocados não é de simples oposição binária; parece ser muito mais uma (re)existência 

entre tais atributos do que uma resistência termo a termo. Os pichadores/grafiteiros não 

só subvertem, mas, sobretudo, subversionam, ou seja, criam versões menores, sub-

versões, processos de bricolagem. No mesmo sentido apontado por Lévi Strauss (1968) 

em O Triângulo Culinário, as simples oposições binárias (tais como cru/cozido) não são 

o fim, mas o começo, ou melhor, são formas de colocar o mundo em estrutura, 

marcadas por uma lógica contingente, relacional, fractal, reticente... 

 A observação participante mostrou que é sob a contingência do caos sensível 

que se dão os transbordamentos, as inversões e as recombinações das categorias binárias 

(legal/ilegal, limpo/sujo, certo/errado, luz/sombra, belo/feio, visível/invisível, 

centro/periferia...) do ato universal de classificar. Não se trata simplesmente de pichação 

(ilegal, sujo, feio, errado, crime...) versus graffiti (legal, limpo, bonito, arte...), mas 

também de grapixo, pixo, arte-crime, vandal, arte de rua, vandalismo poético, poética do 

particular coletivo, roubo de paredes, sticker art, graffiti em homenagem a pichador, 

pichação em homenagem a grafiteiros... O “pós” da leitura pós-estruturalista do 

estruturalismo (VIVEIROS DE CASTRO, 2008) aqui delineada não significa, portanto, 

um “após”, uma superação da estrutura, mas, sobretudo, um olhar que se esforça em 
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captar suas ondulações e fraturas, um constante movimento de entrar e sair do 

estruturalismo, visto que, apesar dos transbordamentos e inversões entre as 

classificações, da constante desordenação dos pares binários, sempre há alguma 

classificação, o ato universal de tentar ordenar intelectivamente o caos sensível, de 

colocar o mundo em estrutura, mesmo que de maneira efêmera e contingente. Mais do 

que um ato de significação do mundo, trata-se de uma significação com o mundo, 

trânsito entre ordenação e desordenação. 

 Vimos que essas vozes pichadoras/grafiteiras são uma das quatro forças sociais 

que foram identificadas nesta etnografia como agentes das lutas semânticas acerca da 

cidade pichada/grafitada. Com e contra os pichadores/grafiteiros estão o Estado 

(instituições públicas); as empresas/proprietários de imóveis pichados/grafitados e os 

comunicadores/intelectuais/artistas locais. Cada uma dessas quatro forças sociais 

tenciona com as demais, interage em uma lógica de conflito e negociação, possui 

contradições internas, vias de mão dupla nesses encontros discordantes acerca da cidade 

pichada/grafitada. Em e entre cada uma dessas forças sociais há diferentes maneiras de 

construir a inteligibilidade dos acontecimentos sobre a pichação/graffiti em Santa 

Maria, algumas com base em certas dicotomias, no sentido de fomentar a criminalização 

da prática ilegal, enquanto outras constroem a visibilidade da pichação/graffiti no 

sentido de problematizar a criminalização, de transbordar, desordenar e reordenar os 

sistemas de classificação binários e, até mesmo, de promover a prática. Cada uma 

dessas forças sociais possui e estabelece com as demais aliados e inimigos 

circunstanciais nessa arena de lutas semânticas, em cada uma há o potencial de se 

formar e deformar laços sociais. 

 A criminalização da pichação acontece em função de a propriedade privada ser, 

em tese, um elemento basilar das democracias ocidentais. É dever do Estado zelar pela 

propriedade. O que varia é o grau dessa criminalização, que tende a aumentar em 

tempos de empreendedorismo moral, no caso desta etnografia, o contexto das operações 

e campanhas anti-pichação (conduzidas pelo poder público em parceria com empresas e 

jornais locais). Entretanto, prestar atenção às falas dos pichadores/grafiteiros ajudou na 

compreensão do fato de que o Estado tem vias de mão dupla. Simultaneamente à 

coerção estatal à pichação, à defesa da propriedade privada, também aparecem brechas, 

mecanismos internos das instituições públicas através dos quais podem ser abertas 

bifurcações de sentido, possibilidades de se construir a visibilidade da pichação em 
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outras direções, a partir da promoção desta prática. As oficinas de graffiti ministrada por 

pichadores/grafiteiros, promovidas e/ou financiadas pelo próprio poder público (as 

medidas socioeducativas aplicadas aos pichadores que são pegos pela polícia, por 

exemplo), o espaço das universidades/escolas e os editais públicos podem ser 

instrumentalizados por esses sujeitos para a potencialização do desejo de riscar e pintar, 

que, não raramente, podem vir a ser extravasados posteriormente nos muros e paredes 

da cidade, longe dos olhos do Estado, à revelia dos proprietários/gestores dos imóveis.  

 Da mesma forma, vimos que entre os comunicadores/intelectuais/artistas locais 

também há embates e vias de mão dupla em torno da pichação/graffiti. De um lado as 

abordagens jornalísticas policialescas, os intelectuais e artistas estabelecidos, de outro, o 

jornalismo à contrapelo, os intelectuais do pixo e os artistas outsiders. Cada um desses 

grupos com suas contradições, seus próprios interesses e entendimentos acerca de o que 

é arte. Participar do grupo de intelectuais do pixo colocou em xeque a minha posição em 

campo, enquanto etnógrafo, a tensão entre olhar acadêmico e militância, as 

interpretações e reinterpretações, as vias de mão dupla entre pesquisador e 

interlocutores da pesquisa. Observei que, entre o posicionamento dos intelectuais do 

pixo e o do “cidadão de bem” em relação às pichações, havia um enorme abismo 

semântico. Diante da Operação Solvente e da campanha Santa Maria do Bem, 

empreendimentos antipichação, as respostas dos intelectuais do pixo, a contra 

campanha, tiveram pouco efeito, baixo poder de convencimento, demasiado distantes do 

universo simbólico do “cidadão de bem”, de quem está acostumado com uma narrativa 

mais policialesca, dos que “não tem repertório” ou simplesmente de quem simplesmente 

quer ver garantido, mesmo que minimamente, o seu direito à privacidade. O “cidadão de 

bem”, por sua vez, como vimos, pode comprar briga com os pichadores, alguns 

promovem verdadeiros discursos de ódio contra os riscadores de paredes nas redes 

sociais, falam em “fazer justiça com as próprias mãos”, aplicar suplícios corporais; 

outros preferem jogar a toalha, consideram a guerra perdida e se apresentam como 

vítimas dos vândalos. Mas há também os proprietários/empresários que contratam 

pichadores/grafiteiros para pintarem os seus imóveis ou estabelecimentos comerciais. 

Vimos que, no capítulo 3, diante do descaso do poder público em relação à pracinha do 

Bairro Salgado Filho, o mural coletivo feito no local pelos pichadores/grafiteiros foi 

muito bem aceito pelos moradores do bairro, e isso acabou por inverter 

circunstancialmente a sua percepção do vandalismo: vândalo é o poder público.  
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 Em termos de balanço histórico, podemos concluir que, durante a primeira onda 

da pichação/graffiti em Santa Maria (2001-2011), a prática não era tão criminalizada. 

Os momentos de aguda criminalização são aqueles em que há algum empreendimento 

moral, alguma operação ou campanha policial-midiática antipichação, ocasiões em que 

a imagem dos pichadores é associada a outros crimes, em que são tratados como os 

grandes bodes expiatórios dos males da cidade. As Operações Cidade Limpa (2012) e 

Rabisco (2013), entretanto, conforme narrado aqui, foram uma espécie de tiro que saiu 

pela culatra, pois o que se viu foi um aumento da pichação e o surgimento do estilo 

paulista (pichação no alto dos prédios) em Santa Maria, entre os anos de 2012 e 2015, 

período da segunda onda. Do ponto de vista dos pichadores/grafiteiros, observei uma 

postura ambígua em relação à criminalização. Ao mesmo que alguns se mostravam 

temerosos e contestavam a repressão policial, estar na mira da polícia significava 

também um fator de orgulho, de status entre o grupo, algo que dá adrenalina. A 

criminalização é uma das razões de ser da pichação/graffiti. Já a Operação Solvente 

parece ter conseguido seu objetivo, pois tocou em um ponto sensível: o bolso dos 

pichadores/grafiteiros. Ao aprovar o projeto de lei que aumentou o valor da multa 

aplicada a quem for pego pichando (de R$100 para R$2,7mil, podendo chegar a 

R$5,4mil em caso de reincidência), a prefeitura conseguiu enfraquecer 

significativamente a prática ilegal na cidade. Tais empreendimentos morais também 

criaram ou trouxeram à tona discordâncias, tretas entre os próprios 

pichadores/grafiteiros, uma dicotomia entre “os de confiança” e “os caguetas”, e 

também entre “os íntegros” e “os que se venderam”.  

 Os pichadores/grafiteiros redesenham a cidade, seja com seus traçados de tinta, 

seja com suas maneiras de recriar memórias, de narrar a cidade e seus moradores. 

Depois de acompanhá-los  pela malha férrea e ouvir suas histórias, vi que os trilhos e o 

trem podem ser encarados como uma metáfora da “modernidade-chão-de-fábrica”, no 

sentido de que remetem à industrialização e à formação histórica da cidade, mas, 

sobretudo, trata-se de uma metáfora “pós-moderna”, algo que encena aquilo que 

Canclini (1997) chama de entradas e saídas da modernidade: a solidez do ferro que 

compõe o trem e os trilhos (que remetem às promessas e expectativas em torno do 

“progresso” e à imagem da “chegada da civilização”, metarrelatos da modernidade) 

constitui o suporte material sobre o qual é projetada a imaterialidade dos códigos da 

pichação/graffiti, a liquidez dos jatos de tinta que imprimem signos nos vagões que 
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circulam pelo país, ligando grupos em torno de uma busca por prestígio e 

reconhecimento, guiados muito mais pelo afetual do que por um ímpeto racionalizante, 

voltados muito mais para a afirmação do presente, para o gozo aqui-e-agora, do que 

para qualquer tipo de reivindicação em prol de grandes causas, ideologias ou projeções 

acerca de um futuro redentor (ou seja, marcados por uma descrença em relação aos 

metarrelatos da modernidade).  

À medida que eu ia tecendo os fios dessas linhas tortas pela cidade, adensando a 

imersão em campo, ia sendo enredado em meu cotidiano pelas teias de significados da 

pichação/graffiti. Os desdobramentos das várias “piscadelas” a partir da ambiência da 

loja de street art; as recriações de memórias e narrativas dos pichadores/grafiteiros que 

redesenham a cidade e seus moradores; as linhas do trem-metáfora-da-modernidade; os 

encontros ao acaso pela cidade; as conexões entre pichadores/grafiteiros de diferentes 

regiões do país; os alunos pichadores; o feminismo enquanto ponto de encontros 

discordantes na pichação/graffiti; a pichação/graffiti enquanto ponto de encontros 

discordantes no feminismo... A observação participante desses cenários e interações foi 

uma espécie de ritual de passagem para mim, um importante momento de aprendizado, 

cuja travessia foi dando corpo aos conhecimentos e informações que, anteriormente, 

estavam dispersos, preenchendo, aos poucos, algumas das lacunas de sentido que 

inquietavam o meu olhar e, certamente, abrindo outras. 

  Quanto à experiência etnográfica de morar com a pichadora/grafiteira e todas as 

tensões daí derivadas, vimos que os conflitos cotidianos, a um primeiro olhar, parecem 

pequenos, de menor importância, mas que acabaram sendo importante matéria de 

reflexão. Eles sinalizaram tensões relativas ao embaralhamento das noções de público e 

privado, à sobreposição da casa e do pedaço (point, um ponto de encontro dos 

pichadores/grafiteiros), uma indeterminação quanto aos limites destes com a rua. Esses 

conflitos em torno do cotidiano da moradia compartilhada também refletiram em 

pequena escala os desentendimentos em função de diferentes maneiras de classificar o 

que é limpeza e o que é sujeira, discussão presente nas lutas semânticas acerca da cidade 

pichada/grafitada e que também estava se fazendo presente no plano privado. As tretas 

sobre divisão das tarefas domésticas remeteram à questão da divisão do trabalho, que 

aparece no campo da pichação/graffiti quando se discute a remuneração dos trampos, 

também invadiu nosso cotidiano a partir das metáforas de submissão e autonomia. 

Trata-se do lado invisível da pichação/graffiti, aquilo que fica longe dos olhos dos 
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demais citadinos. A relutância da pichadora em participar da limpeza da casa, por 

exemplo, foi um dos elementos que, somado a outros (a reclamação das moças da 

limpeza que limpam as pichações feitas por pichadoras em universidades e escolas, a 

expulsão de uma das integrantes da crew feminista, os laços de reciprocidade e 

irmandade entre as elas...), ajudou a compreender como se desdobram na prática 

cotidiana as tags e palavras de ordem feministas que elas picham/grafitam pelas paredes 

da cidade. Assim, vimos que o invisível (o cotidiano da casa) ajuda a construir os 

sentidos do que é visível (a pichação/graffiti espalhada pelas paredes da cidade). 

Passei, então, a adensar a interpretação sobre essas tensões que se davam no 

âmbito da casa, a fim de tentar construir a inteligibilidade de lógicas mais amplas, para 

além do âmbito da moradia compartilhada, em direção ao nível dos sentidos de viver a 

cidade. Foi nesse esforço interpretativo acerca dos conflitos cotidianos com a 

pichadora/grafiteira que percebi um choque de utopias urbanas, mais especificamente, 

um choque entre nossas aspirações individuais de encontrar na cidade “o locus das boas 

coisas da vida” (VELHO, 1989, p. 8), uma colisão entre nossas estratégias de 

mobilidade social através da mudança de bairro e de certas condições de moradia. Um 

encontro discordante acerca do comum. A utopia da pichadora/grafiteira, que eu chamei 

de utopia do ateliê coletivo, entrando em conflito com a minha, a utopia da república 

intimista. 

A experiência de dividir o mesmo teto com a pichadora/grafiteira durante seis 

meses, especialmente o seu desfecho relativamente trágico, possibilitou um 

aprofundamento na compreensão dos sentidos de uma das principais palavras do léxico 

dos pichadores/grafiteiros: treta. Inicialmente, os indícios das tretas eram as 

pichações/graffiti espalhadas pelos muros, os atropelos, depois, as diferentes narrativas 

desses sujeitos sobre essas animosidades. Morar com a pichadora/grafiteira foi um 

passo a mais, deslocou o nível do entendimento sobre as tretas, empurrou a experiência 

sensível para ainda mais “de perto e de dentro” (MAGNANI, 2005), chegando à 

dimensão do afeto moral, ou seja, de sentir na pele a treta (“sentir o sangue ferver”) da 

pichação/graffiti. Além da treta e junto a ela, vimos o atropelo da vida, dos gostos, das 

regras e hábitos cotidianos dos moradores da casa. Essa experiência, somada ao que foi 

dito no capítulo 2, sobre as alegorias belicistas das corporeidades dos 

pichadores/grafiteiros, sugere que, assim como os atropelos, “a treta faz parte do rolê”. 

Mais do que isso. Não é a treta em torno da segurança e da propriedade o pano de fundo 
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dos mitos modernos acerca das origens do contrato social, do surgimento da própria 

sociedade civil? Não seria a treta, ou seja, o conflito, uma condição ontológica? Não 

seria a treta a versão pichadora/grafiteira daquilo que Ranciére (2005) chama de 

“desentendimento” e “encontro discordante”? Até aqui, tudo sugere que sim. 

 A treta com a pichadora/grafiteira em torno da questão da segurança da moradia 

compartilhada, além de ter sido um conflito em torno de pares binários de classificação 

(seguro/inseguro, público/privado...) que complementou o que foi dito no capítulo 3, 

sobre sistemas classificatórios, também serviu como fio condutor para que eu pusesse 

em xeque a minha condição de pesquisador. Mais especificamente, para pensar como os 

traçados, as cores e os riscos estavam a desenhar e redesenhar o meu olhar sobre os 

sentidos de viver a cidade. No final das contas, o choque de utopias urbanas foi, 

sobretudo, sobre eu me descobrir menos tolerante, mais conservador e apegado a 

“valores burgueses” (propriedade privada, intimidade, segurança...) do que pensava sê-

lo. Mais do que isso. Refletir sobre a treta em torno das utopias urbanas produziu 

imagens em minha mente nas quais a pichação/graffiti aparecia como uma espécie de 

arco narrativo autobiográfico, uma alegoria demarcadora de inflexões.  

Como dito na introdução desta etnografia, a pichação/graffiti estava presente na 

minha infância, no meu mais tenro processo de alfabetização, a ludicidade de aprender a 

ler as palavras rabiscadas pelas paredes da cidade; na minha adolescência, entre meus 

14 e 15 anos de idade, quando eu vagava pela linha do trem e pichava nomes de bandas 

de rock pelos muros alheios, chegando a ter que escapar dos tiros de um “cidadão de 

bem” enfurecido; no meus tempos de graduação, quando a pichação/graffiti me 

despertou o interesse de ser pesquisador; no mestrado, proporcionando uma espécie de 

ritual de passagem, um descentramento do olhar e, sobretudo, uma mudança de 

perspectiva política. Na minha trajetória de vida, assim como observado na maioria das 

trajetórias individuais dos pichadores/grafiteiros, no desenvolvimento das carreiras, com 

o passar dos anos, à medida que vão surgindo compromissos convencionais (emprego, 

filhos, família, boletos...), os custos sociais do desvio aumentaram, e o “extinto de 

autoconservação” começou a falar cada vez mais alto. 
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