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Resumo 

 

O cenário do grafite e da pichação (cuja diferença entre eles é apenas estética) em 

Santa Maria é um exemplo da hibridação cultural.  

O grafite e a pichação são considerados manifestações culturais populares em centros 

urbanos e a origem desta prática vem de diversas fontes. Um movimento urbano em constante 

transformação. 

Por ser um ato considerado ilegal por leis municipal e federal, dificilmente encontra-

se material nas mídias tradicionais e capitalistas disposto a discutir de forma democrática a 

ação destes atores. Sites de redes sociais são os mais utilizados pelos artistas da rua. Fotolog e 

Orkut, principalmente. Em Santa Maria encontramos um grupo articulado com a intenção de 

movimentar a “cena” da cidade. Os esforços são concentrados no site Subsolo Art 

(www.subsoloart.com) que apresenta uma galeria de fotos com a colaboração de pichadores e 

grafiteiros do país inteiro, uma loja virtual com produtos para a pintura na rua e material 

relacionado como revistas e trabalhos de outros artistas e um blog com diversos vídeos com a 

ação de artistas do país inteiro, principalmente de Santa Maria, links para download de vídeos 

e revistas e um espaço democrático para a discussão livre de assuntos relacionados. 

A rede é a plataforma ideal para a discussão e expansão da cultura urbana no 

momento em que ela disponibiliza ferramentas para a discussão livre e a colaboração global 

irrestrita. 

Palavras-chave 

Mídia; Mídia Alternativa; Hibridação; Grafite; Pichação; Santa Maria   

Abstract 

The scene of the graffiti and the “pichação” (the difference is just aesthetics) in Santa 

Maria is an example of cultural hybridization.  

The graffiti and “pichação” are considered manifestations of popular culture in urban centers 

and the origin of this practice comes from several sources. An urban movement in constant 

transformation. 

Why be an act deemed illegal by federal and municipal laws, there is hardly any 

material on traditional media and capitalists willing to discuss the action in a democratic way 

these actors. Social networking sites are the most commonly used by street artists. Fotolog 

and Orkut, mainly. Santa Maria found a group linked to the intention of moving the "scene" 

of the city. Efforts are concentrated on the site Underground Art (www.subsoloart.com) that 

presents a picture gallery in collaboration with taggers and graffiti artists from the entire 

country, a virtual store with products for street painting and related material such as 

magazines and work other artists and a blog with several videos of artists with the action of 

the entire country, mainly in Santa Maria, download links for videos and magazines and a 

democratic space for free discussion of issues. 

              The network is the ideal platform for discussion and expansion of urban culture at the 

time that it provides tools for free discussion and global collaboration unrestricted. 
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INTRODUÇÃO 

As culturas urbanas e populares podem ser vistos como minorias. Sendo assim eles 

tem um espaço diferenciado nos veículos de comunicação tradicionais e comerciais. Com os 

grafiteiros e pichadores não é diferente. 

A relação entre a grafitagem/pichação e as mídias tradicionais é muito conturbada. A 

reação que estes atores sociais causam na comunidade com repercussão, geralmente, negativa 

faz com que eles utilizem mídias alternativas para divulgarem a sua produção, sem a 

preocupação de repressão da sociedade ou uma repercussão negativa. Cabe discutir e entender 

quais as plataformas utilizadas pelos grafiteiros/pichadores e como estas são utilizadas, 

divulgadas e percebidas pela sociedade.  

Este estudo discorre sobre como o surgimento e reconhecimento de uma mídia 

alternativa gera novas discussões a respeito da cultura popular, agendada pela mídia 

tradicional e comercial. 

O objetivo é estudar, de perto, este grupo e entender a relação destes atores com a 

mídia e qual a influencias dos meios de comunicação no desenvolvimento da prática. 

A proximidade com o objeto de estudo foi um fator determinando para a escolha do 

assunto e desenvolvimento do trabalho.  

Para melhor compreender o tema, se faz necessário entender quais são as plataformas 

midiáticas utilizadas pelos grafiteiros e outros atores sociais e como são utilizadas numa 

balança entre reconhecimento e o anonimato. A possibilidade de discussão do tema em nível 

global levanta uma idéia de reorganização social e, como conseqüência, o surgimento de 

culturas jovens, populares e híbridas. Nasce uma aversão, pela falta de reconhecimento, destes 

atores à mídia tradicional e comercial, com isso surge uma mídia anti-hegemônica, 

impulsionada pela internet. 

No primeiro capítulo procuro entender como e com que objetivo as mídias 

alternativas são utilizadas pelos grafiteiros e, ao mesmo tempo, perceber como a mídia 

transforma a organização social e cultural de um grupo específico de grafiteiros da cidade de 

Santa Maria, no Rio grande do Sul. 

Já na segunda parte da pesquisa, discuto as noções de cultura e classifico o grafite  e 

a pichação como uma categoria mestiça da cultura urbana. Busquei traçar um perfil destes 



grupos que pintam signos pelas ruas da cidade. Considero os grafiteiros/pichadores produtores 

de signos e informação dentro da cultura popular e a partir disso mapeio as mídias utilizadas 

pelos grafiteiros: fluxo midiático que começa nas paredes da cidade e chegam aos sítios 

virtuais, criando um ciclo cultural. 

Identificando os valores que permeiam a publicação dos trabalhos, é possível fazer 

uma relação entre o anonimato e o desejo de reconhecimento pela sociedade do trabalho 

desenvolvido pelos grafiteiros.  

Percebe-se que nas ruas de Santa Maria estão inscritos muitos signos com 

significados variados e variáveis. Nos terceiro e último capítulo, apresento os grafiteiros e 

pichadores que interferem no cotidiano público e privado da cidade, utilizando uma mídia 

alternativa, fora do cenário tradicional e comercial da sociedade para divulgarem sua 

produção e ideais, distorcidos pela mídia tradicional.  

Este é um tema pouco explorado que pode leva a resultados surpreendentes com uma 

melhor compreensão dos grupos sociais encontrados em Santa Maria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   MÍDIA POPULAR E ALTERNATIVA  

 

O avanço desmedido das tecnologias em comunicação transformou a forma de 

perceber os valores que a mídia utiliza como medida para a produção de informações nos 

diversos veículos disponíveis à população. As empresas jornalísticas transformaram as 

informações e o cotidiano em matéria prima da produção do conteúdo em seus jornais 

visando, principalmente, o lucro.  

Como empresas baseiam-se no sistema capitalista para manter o funcionamento e a 

periodicidade das publicações, adquirindo equipamentos mais modernos e capacitando os 

funcionários, o capital para estes investimentos provém do consumo das informações que o 

veículo de comunicação disponibiliza, consumidas por determinadas fatias da sociedade.  

Funciona como o clientelismo. A empresa jornalística apresenta as notícias de 

interesse do público, em troca da fidelidade deste consumidor. Porém, muitos cidadãos não 

consomem estes produtos, seja por falta de capital, seja por falta de interesse. A partir dessa 

posição de 'exclusão' urge a necessidade de uma mídia alternativa que contemple os interesses 

de outras fatias da sociedade. Não estamos falando de um produto midiático específico, mas 

“um processo de comunicação que emerge da ação dos grupos populares” (PERUZZO, 2006 , 

p.2). Além de alternativo, esse tipo de comunicação também pode ser chamado de 

participativo, horizontal, comunitária dependendo do lugar e do tipo de prática em questão. 

Poderíamos divagar sobre as possibilidades de manifestações midiáticas populares ao 

longo da evolução humana – como anúncios em igrejas até mesmo o singelo e insubstituível 

boca-a-boca – mas ao nos posicionarmos na América Latina, mais precisamente no Brasil, 

devemos dar maior atenção ao período entre os anos 1960 e 1980 quando diversas 

manifestações populares e alternativas surgiram em oposição ao controle midiático e censura 

do Estado militar ditatorial. Quase todos os países do globo tiveram uma evolução nesse 

sentido durante regimes ditatoriais (em anos diferentes). Para Gomes (2004), a comunicação 

livre como um processo não se identifica com os meios de comunicação que, na realidade 

latino-americana, encontram-se a serviço da opressão e da dominação econômica e cultural. 

Gomes é categórico quando diz que é necessário nacionalizar os conteúdos, as mensagens da 

cultura nacional, sempre em construção, porque a cultura medeia todo o processo social. 

Durante a ditadura militar no Brasil, os grandes jornais se alinharam à ideia do regime. Fosse 



por posturas ideológico-políticas, ou pela submissão à censura imposta. Sob a batuta da 

censura do regime, o processo de comunicação alternativa surge como um  

Direito à comunicação na perspectiva do acesso aos canais para se comunicar. Trata-

se não apenas do direito do cidadão à informação, enquanto receptor, mas ao acesso 

aos meios de comunicação na condição de emissor e difusor de conteúdos 

(PERUZZO, 2006, p.10). 

 

Sempre foram muito claros os objetivos e a influência do modelo americano de 

comunicação tratando a mídia apenas como um meio para consumo e jamais como meio de 

produção de informação. A partir dessa ideia, inicia-se uma grande discussão sobre o objetivo 

das mídias alternativas na contemporaneidade. Alguns meios de comunicação tradicionais e 

comerciais apresentam uma agenda comum e superficial, excluindo as nuances do cotidiano 

que permeiam a nova organização social. Muitos atores sociais acabam por utilizar de mídias 

alternativas e populares para expressar seus sentimentos e democratizar informações 

ignoradas pelo monopólio de uma mídia hegemônica das grandes empresas de comunicação. 

Cicilia Peruzzo (2006) explica que essa forma de comunicação trata-se de uma forma de 

expressão de segmentos excluídos da população, mas em processo de mobilização visando 

atingir seus interesses e suprir necessidades de sobrevivência e de participação política.  

Já para Downing (2002), a missão da mídia alternativa vai além de fornecer os fatos 

que são negados, mas também pesquisar novas formas de desenvolver uma perspectiva de 

questionamento do processo hegemônico e fortalecer o sentimento de confiança do público 

em seu poder de engendrar mudanças construtivas. Sentimento este que vem sendo abalado 

pela estrutura das empresas jornalísticas que transformaram as informações em moeda de 

troca do sistema capitalista, e cada vez mais, diminuem a apuração das notícias em relação ao 

tempo mais escasso devido à concorrência entre os veículos. 

A mídia alternativa também pode ser encarada como um serviço de contra-

informação como explica Henrique Mazetti (2007), embora ele vá muito mais além desse 

conceito em suas colocações. Ele diz que a “função da contra-informação seria a de garantir a 

circulação de informações sobre situações de classe, à margem dos canais controlados pelo 

poder constituído e também utilizando espaços que as contradições da burguesia oferecem no 

seio desses canais” (Mazetti, 2007. Pág.3). A mídia alternativa possui um caráter anarquista, 

pois ela surge de dentro do sistema e utiliza estas engrenagens contra o próprio sistema, 

oferecendo informação de qualidade, diferenciada e gratuita a qualquer classe cultural.  



As tecnologias e o sistema organizacional das comunicações transformaram as ideias 

de consumidor e produtor. Principalmente com o surgimento e a popularização da internet, a 

sociedade passou a se organizar de forma diferente, ao permitir que qualquer ator social possa 

ser produtor e socializador de informações e conhecimento. 

Para Mazetti, não podemos perceber os meios de comunicação apenas como meios 

de consumo, mas também de produção. Cada receptor torna-se um emissor em potencial. A 

atividade produtiva se dá no próprio consumo.  

No seu trabalho, Cicilia Peruzzo (2006) diz que comunicação popular é uma 

comunicação dirigida a pequenos grupos e centrada nos aspectos combativos dos movimentos 

populares, que passou a ampliar seu alcance por meio da incorporação de meios massivos. Já 

podemos perceber um grande aumento do número de canais de uso gratuito na TV a cabo 

(universitários, educativos, do Poder Judiciário e canais do Poder Legislativo), rádios de baixa 

potência e entidades populares na internet. Esse avanço na democratização dos meios de 

comunicação coloca a mídia alternativa em outro nível. Como diz Peruzzo (2006), o caráter 

mais combativo das comunicações populares – no sentido político ideológico, de contestação 

e projeto de sociedade – foi cedendo espaço a discursos e experiências mais realistas e plurais 

e incorporando o lúdico, a cultura e o divertimento. O que não significa acabar com a 

combatividade. 

Gomes complementa ao dizer que as mensagens divulgadas nesse processo 

“procuram contextualizar-se no tempo e no espaço, estabelecendo relações e criando 

condições para que as pessoas possam compreender o mundo em que vivem e tenham 

possibilidade de intervir nele criticamente” (GOMES, 2004, p.142). 

O objetivo principal é promover as classes populares, garantindo uma liberdade 

política e cultural. Fazer com que os atores sociais utilizem os meios de comunicação para 

gerar uma identidade comum, respeitando as diferenças grupais. As expressões comunicativas 

das classes populares são fatores determinantes para a construção da plena cidadania, pois 

comunicação popular tenta promover a participação de todo o grupo na elaboração da 

mensagem. Denise Cogo (1998, p.41) explica que para este formato de comunicação “não é 

fundamentado nos recursos técnicos ou nos conteúdos, mas amparada, sobretudo no processo 

de produção, circulação e uso da mensagem”. Diferente do modelo norte-americano de 

comunicação, a comunicação popular altera a ordem do processo transformando o veículo 

comunicacional como plataforma de atuação e não somente de consumo. 



Nesse momento colocamos em contraposição dois modelos de comunicação: o 

modelo hegemônico, tradicional e capitalista que utiliza a mídia com fins, além de outros, de 

repressão – consumo; e o modelo popular e alternativo que visa à emancipação. A evolução 

das tecnologias em comunicação aproxima cada vez mais os atores da mídia em suas diversas 

plataformas. E a internet acabou sendo a mais popular por tornar-se um centro multimídia de 

fácil acesso e manuseio. “Isso possibilita que a mídia alternativa se liberte de um estigma de 

amadorismo” (MAZETTI, 2007, p.8). Encontramos na internet a capacidade de interatividade 

e também uma forma de socializar o conhecimento. De acordo com pesquisas do Comitê 

Gestor da Internet no Brasil, a CGI, e o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, CETIC, mais de 50 milhões de brasileiros, da área urbana, já tem 

acesso à internet e mais da metade destes entrevistados acessam a rede diariamente, de dentro 

de sua própria casa. Um número considerável de usuários que acessam redes de 

relacionamentos (Orkut, MySpace) e sites para divulgação de informações (blogs pessoais), 

aproximando os atores sociais do ciberespaço e reconfigurando a forma de perceber as 

relações interpessoais e a organização social de um mundo globalizado, seguindo as ideias de 

Henrique Mazetti (2007, p.11).  

O excesso de informação e a espetacularização progressiva da sociedade, o 

surgimento da internet e a utilização dos veículos de comunicação não só como 

meios de distribuição de informação, mas também como lugar para troca de 
experiências, conhecimento e afeto, marca uma possível intensificação de mídias 

experimentais  

 

Para Mazetti (2007) as novas mídias e a convergência tecnológica, principalmente a 

internet, “contribuem de diferentes formas na oposição à mídia hegemônica, não só naquilo 

que ela obscurece ou distorce, mas na própria concepção de mídia que ela irradia”. O velho 

modelo americano está em decadência. Surge uma nova forma de comunicar-se e interagir 

que reorganiza as relações sociais e a participação dos atores na construção de uma identidade 

cultural nacional e possibilita novas experiências comunicacionais e educativas para a 

sociedade. 

1.1 INTERNET E AS REDES DIGITAIS: A TECNOLOGIA REORGANIZANDO 

AS RELAÇÕES SOCIAIS 

 



O mundo como conhecemos mudou significativamente desde o surgimento do 

primeiro sistema de redes de computadores, a ARPANet, em 1969, precursor da internet dos 

dias atuais. Quarenta anos depois vemos a economia, a política, a sociedade ligada em rede – 

também conhecido como mundo globalizado. Os limites geográficos são impactados pela 

proximidade permitida pelo uso das tecnologias, aproximando as culturas globais. 

Principalmente a convergência tecnológica transformou a forma de nos 

comunicarmos. A sociedade do século XXI está caracterizada pelo avanço da Comunicação 

Mediada por Computador e o surgimento de redes sociais em um ambiente virtual. Alguns 

pesquisadores apontam para uma alienação das pessoas que utilizam o computador como 

forma de comunicação e socialização, outros descartam essa hipótese no momento que o 

“mundo virtual” é um ambiente que compõe e se integra ao mundo real. Aqui discutimos 

apenas como a tecnologia fez surgir uma nova forma de comunicar, como essa comunicação 

funciona e as mudanças em relação aos modelos tradicionais de mídia. Para o argentino 

Néstor García Canclini (2008, p.59) as redes virtuais "alteram os modos de ver e ler, as 

formas de reunir-se, falar e escrever, de amar e saber-se amado a distancia, ou, talvez, 

imaginá-lo". 

Difundida por todas as classes sociais e todas as idades – embora mais utilizada entre 

os jovens de classe média – a internet abriga todas as mídias tradicionais e diferentes formatos 

e linguagens, seja em um computador pessoal, notebook ou até mesmo um pequeno celular 

que ainda apresentam o beneficio da portabilidade, ou convergência midiática. A facilidade de 

trabalhar com tantas mídias em um único equipamento faz com que os computadores 

conectados a rede sejam a maior transformação tecnológica das ultimas décadas. TV, rádio e 

jornais estão longe de serem substituídos por completo pela internet, mas deve-se dar uma 

atenção especial a nova forma de comunicação oriunda dessa rede que nasceu nas entranhas 

de uma guerra mundial. 

Diferente do modelo de comunicação de massa quando uma pessoa (geralmente uma 

empresa de comunicação) envia uma mensagem para várias outras, a internet possibilita que 

diversas pessoas enviem mensagem para outras diversas pessoas. A figura do gatekeeper 

desaparece, possibilitando que qualquer usuário se torne um emissor. Rompe-se a ideia de que 

o usuário é um simples consumidor do conteúdo e surge um novo leitor-produtor. "Lê-se de 

outra maneira, por exemplo, escrevendo e modificando. Antes, com o livro impresso, era 



possível anotar nas margens ou nos vazios da página (...) agora, o leitor pode intervir no texto 

eletrônico" (CANCLINI, 2008, p.59).  

A interatividade talvez seja a principal característica da transformação da 

comunicação através da rede virtual. Na internet, encontramos sítios onde podemos armazenar 

nossos vídeos caseiros (ou de qualidade profissional graças às facilidades tecnológicas) 

criando canais próprios, fazer uma estação de rádio com uma programação livre, sem censura, 

onde toque sem parar a música que você compôs dentro do seu quarto, divulgar um álbum de 

fotografia para usuários de outros continentes do globo terrestre, até mesmo conversar em 

tempo real com vídeo, texto e áudio com pessoas de outro hemisfério a um custo quase zero. 

Cicilia Peruzzo (2005, p.267) explica que "a internet possibilita (...) alterar o sistema 

convencional de tratamento da informação (...) ao viabilizar a produção de conteúdos 

endógenos e sua transmissão, sem fronteiras, pelos próprios agentes sociais". 

Percebendo as possibilidades de produção de conteúdo pelo público, as grandes 

empresas também já adotam em seus sites (até mesmo nas mídias tradicionais podemos 

perceber essa tendência) espaços destinados para a participação popular onde qualquer 

usuário, cadastrado ou não, pode enviar textos, vídeos, áudio e fotos, colaborando na 

construção das informações, impelindo um caráter popular na comunicação. Porém, as 

grandes empresas de comunicação ainda utilizam critérios para a publicação dos conteúdos 

fornecidos pelo público. 

Peruzzo vai mais além quando coloca que "a participação direta do leitor, melhor, do 

usuário ativo, além de fornecer ideias, críticas e informações ao produtor de texto jornalístico, 

tem o potencial de interferir na constituição dos contratos de leitura entre emissor e receptor. 

Contrato expresso tanto na linha editorial, como nos mecanismos de hipertexto que são cada 

vez mais colocados à disposição do leitor" (PERUZZO, 2005, p.280). 

Existem formas mais democráticas de popularizar a comunicação, produzindo 

informações de qualidade que foge do eixo das mídias tradicionais, comerciais e 

hegemônicas. Pode-se criar sua própria página na internet através de blogs e páginas 

registradas na rede, ou colaborar em sites cuja política é a livre troca de informações sem 

censura como os sites Centro de Mídia Independente (www.midiaindependente.org) – que 

possui "bases" em diversos países - onde possibilitam ao usuário colaborar com material de 

caráter alternativo à mídia tradicional, dando outras versões dos fatos e incentivando a prática 

de uma comunicação popular. O site Overmundo (www.overmundo.com.br) é outro exemplo. 



Segundo seus organizadores, é um site onde "todo este conteúdo é atualizado e enriquecido 

diariamente pelos próprios usuários do site e por qualquer internauta que queira somar-se a 

eles. No Overmundo, todos os passos do processo editorial são cumpridos de forma 

descentralizada pela comunidade de colaboradores: a criação e proposição dos conteúdos, 

aberta a todos, a revisão e a decisão do que publicar e do que destacar, por meio de um 

sistema de edição colaborativo também aberto para cada uma dessas etapas". 

 

Página inicial do Centro de Mídia Independente
1
  

 

A maneira mais fácil de se apropriar da internet para publicar conteúdos de forma 

rápida, livre, gratuita e sem mediação é criando um blog. Uma ferramenta que surgiu em 

meados dos anos 1990 e hoje cresce em velocidade acelerada. Blog surgiu da união das 

palavras Web (rede) e Log (registro) e com o numero imenso de sites desse gênero, chegamos 

a um momento em que já existe uma blogsfera – um universo virtual de páginas desse caráter. 

Os blogs nasceram como uma espécie de diário pessoal. Usuários do mundo inteiro 

utilizavam esta ferramenta (e ainda utilizam) para publicar textos das mais diversas 

categorias. Com a evolução da rede surgiram blogs especializados em fotos (fotologs), vídeos 

(vlogs), áudio (audiologs). Hoje percebemos que até as grandes empresas de comunicação já 

disponibilizam na rede seus blogs. Funcionam como um espaço onde os usuários podem 

intervir e interagir com a empresa, comentando os textos e fornecendo novas visões dos fatos. 
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Também dão uma maior liberdade, por exemplo, ao jornalista das grandes empresas de 

comunicação para divagar sobre textos já publicados nos veículos tradicionais pelo fato de os 

blogs não possuírem limites para suas publicações, como explica Foschini E Taddei (2006, 

p.10)," 

graças à velocidade e à agilidade que proporciona na difusão de informações, o blog 

é um espaço para a troca de conhecimento, inclusive acadêmico. O novo, o 

extraordinariamente novo, hoje é freqüentemente divulgado primeiro em um blog, 

depois nos meios de comunicação de massa 

Podemos ter uma dimensão da importância e abrangência dessa nova forma de 

comunicar ao compararmos a guerra do Vietnã que foi a primeira guerra a ser televisionada à 

guerra do Iraque que foi a primeira a ser "blogada" 

O grande número de usuários conectados a Rede de Abrangência Mundial (ou World 

Wide Web – WWW) faz com que surjam comunidades virtuais. Manuel Castells (1999) 

entende que a comunidade virtual é uma rede eletrônica de comunicações interativas ao redor 

de interesses ou fins em comum. 

A vantagem da rede é que ela permite a criação de laços fracos com desconhecidos, 

num modelo igualitário de interação, no qual as características são menos influentes 

na estruturação, ou mesmo no bloqueio, da comunicação. De fato, tanto off-line 

como on-line, os laços fracos facilitam a ligação de pessoas com diversas 

características sociais, expandindo assim a sociabilidade para além dos limites 

socialmente definidos do auto reconhecimento (CASTELLS, 1999, p.443) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. O GRAFITE E A PICHAÇÃO COMO HIBRIDISMO DA CULTURA 

CONTEMPORÂNEA 

Em qualquer centro urbano encontramos inscritos nas paredes, pelas ruas, diversos 

signos pintados por grafiteiros e/ou pichadores. Ao longo deste trabalho, não faço distinção 

entre as duas práticas. Como diz Deborah Pennachin (2003): “as duas atividades têm raízes 

comuns, constituindo formas de interação no espaço público que transgridem a ordenação 

sígnica da cidade”.  

O que pode se dizer a respeito da diferença entre as duas práticas está no valor 

imagético de ambos. O grafite utiliza mais cores e tem um apelo estético que vem sendo 

aceito pela sociedade e absorvido pela indústria cultural com mais facilidade, enquanto a 

pichação utiliza a caligrafia como suporte e é constantemente criticada pela sociedade e vista 

como poluição. Pennachin (2003) explica que “assim como existem diversos tipos de grafite, 

há, igualmente, estilos diferentes de pichação. Além disso, muitas vezes estas linguagens 

surgem unificadas numa mesma obra, o que impossibilita a sua segregação”. 

 

Pichação em Santa Maria
2
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 Foto de Eduardo Ramos, acervo pessoal. 



 

Grafite em Santa Maria
3
 

Tanto o grafite quanto a pichação qualificam crimes no Brasil, de acordo com a Lei 

Ambiental número 9605 em seu artigo 65 que condena quem “pichar, grafitar ou por outro 

meio conspurcar edificação ou monumento urbano”, sancionada pelo então presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso no início de 1998. 

Feitos os devidos esclarecimentos, partimos para o entendimento desta prática 

marginal nas entranhas das cidades. Discutindo a importância do surgimento e consolidação 

de uma mídia livre e democrática como a internet, deve-se entender como ela transforma os 

grupos culturais urbanos, neste estudo, especificamente, o dos grafiteiros e pichadores.  

Ao falar de grafite e pichação encontram-se duas vertentes históricas desta prática até 

chegarmos ao atual panorama da ação na América Latina. De um lado temos a “escola” 

nascida durante o notório período de protestos nas ruas de Paris em maio de 1968, quando 

jovens escreviam frases de ordem nas paredes da cidade. Do outro, temos a „cena‟ de Nova 

Iorque nos anos 1970, quando moradores dos cinco bairros de Nova Iorque -  Bronx, 

Brooklyn, Manhattan, Queens, e  Staten Island - se faziam representar em toda a cidade 

através da sua inscrição nas paredes e, principalmente, no transporte público. Com estilo 

selvagem de atuação, surgia o „tagging‟, expressão que designa a assinatura pessoal em 
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diversos locais. Há uma disputa – um jogo sem fim – por quem coloca seu „tag‟ em mais 

lugares, em menos tempo.  

Porém, percebo que nos dias atuais o grafite e a pichação não seguem “manuais” à 

risca. Devemos lembrar também que muitos destes atores vêm da periferia e começaram a 

pintar muito antes da popularização da internet, quando o acesso à informação era muito 

limitado. Isso faz com que os considere como híbridos por buscarem referências nos mais 

diversos ambientes. 

Por cultura híbrida, a partir do aporte de García Canclini, entendemos que a 

mestiçagem cultural configura “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas 

discretas que existiam separadamente, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas” (CANCLINI, 2003) 

O grafiteiro Braziliano
4
, de Santa Maria, em entrevista exclusiva para esta pesquisa

5
, 

explica que quando começou a grafitar não possuía acesso às referências que tem hoje. “Foi 

muita experimentação [...] no máximo encontrávamos algum material em revistas de skate em 

matérias sobre a cultura Hip-Hop”, acrescenta o designer. Neste depoimento já percebemos 

uma fonte de referências para a consolidação de uma expressão cultural inédita. 

Por mais que se considere o grafite como um dos pilares da cultura Hip-Hop, na 

América Latina encontramos a prática bem afastada da cultura dos guetos norte-americanos. 

A pichação e o grafite apresentam-se muito mais próximos dos movimentos estéticos e 

manifestações artísticos. Atribui-se o valor de intervenção urbana muito mais que o discurso 

de protesto visto nos anos 1960 e 1970. Embora a estética do grafite e da pichação tenha sido 

incorporada pela indústria cultural e estes produtos digeridos virem referências para outros 

trabalhos, é unanimidade entre os grafiteiros que o verdadeiro trabalho encontra-se apenas nas 

ruas. A arte é mais um elemento para mestiçagem cultural.  

                                                           
4
 Apelido do entrevistado utilizado para preservar a sua identidade. 

5
 Os detalhes sobre o procedimento metodológico empregados neste estudo vão ser descritos nos próximos 

capítulos. 



 

Grafite e skate: duas manifestações autenticas oriundas da rua que se “encontram” 

em diversos momentos
6
 

 

Esta prática talvez seja uma das maiores representações da hibridação cultural da 

modernidade por estar em constante transformação, porém sem perder o seu apelo popular. 

Novos grupos, chamados crews, surgem todos os dias. Mas eles não aparecem dentro de uma 

academia, também não precisam de outras pessoas que os iniciem na prática. A ação surge 

livremente na rua com jovens que transitam e se interessam pelos signos inscritos nas paredes 

e tentam fazer o mesmo, construindo novos significados para a prática. “Essa gurizada que 

está começando agora não busca a referência em Nova Iorque ou Paris, eles olham ao seu 

redor. Buscam o que está próximo deles”, esclarece Braziliano. 

O grafite e a pichação são manifestações de uma cultura jovem em constante 

transformação. Os valores mudam a cada geração de pintores urbanos. Há dez anos 
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encontrávamos um grupo com intenções claras de desestruturar as coleções de bens matérias e 

simbólicos da cidade e também desafiar as instituições públicas. Há uma urgência em sentir-

se representado nas ruas. “As instituições querem as noites vazias, mas as noites são nossas. 

As pessoas querem poder para manter as ruas limpas. mas limpas de quem, se ninguém 

usufrui? Quem esta ali é nós, a rua é nossa”, desabafa Braziliano, que pinta desde o fim dos 

anos 1990. 

Hoje encontramos o mesmo apego pela marcação territorial, mas encontramos 

grupos com menor engaje político e maior disposição para percorrer a cidade pintando signos, 

explorando uma nova estética urbana e disputando espaço com a publicidade legalizada. 

A prática pode ser interpretada como plataforma para um discurso subversivo de uma 

camada da sociedade que se opõe aos princípios da sociedade civil e do Estado de Direito e à 

hegemonia da mídia tradicional e comercial, de valores burgueses. Mas essa aversão não 

significa que a parte desta 'classe' não reconheça e utilize os meios de comunicação para 

legitimar seu discurso.  

Ao navegarmos pela internet e pelas principais páginas de redes sociais encontramos 

uma “guerra secreta”. São grafiteiros, pichadores, artistas, discutindo os rumos da prática. 

Dentro de sites como Orkut (www.orkut.com) e Fotolog (www.fotolog.com) encontram-se o 

núcleo das referências para estes grupos culturais legitimados por si próprios ao levarem estas 

discussões para as paredes da cidade. Um número ilimitado de usuários discutindo, de 

qualquer lugar do mundo, idéias em comum (porém sem chegar a um senso comum) tornam-

se, evidentemente, uma cultura hibrida, mestiçada. 

Relacionando com capítulos anteriores desta pesquisa evoco Downing (2002) quando 

propõe que a cultura popular, então, concentra-se na matriz da mídia alternativa, que é 

relativamente independente da pauta dos poderes constituídos e, às vezes, se opõe a um ou 

mais elementos dessa pauta. As várias formas de mídia alternativa são, de maneira quase 

óbvia, formas de expressão das culturas populares e de oposição. 

 

2.1 O GRAFITE/PICHAÇÃO EM SANTA MARIA 

A inscrição de signos nas paredes da cidade é uma prática bastante comum na cidade 

de Santa Maria. Diferentemente do que acontece em outros centros urbanos, a grafitagem e a 



pichação não são originárias do movimento hip-hop, como na maioria das vezes – embora 

integrantes do movimento hip-hop também se expressem dessa forma, mas não tão ativamente 

como outros grupos organizados na cidade – e sim de uma cultura híbrida onde a arte 

contemporânea e o dinamismo da comunicação virtual são baluartes desta prática. 

Grupos organizados de grafiteiros/pichadores (crews) têm uma preocupação estética 

mais apurada do que uma preocupação política. Para Castells (1999), as modalidades de 

reivindicações dos movimentos urbanos nem sempre são revolucionárias, transformadoras, 

sendo simplesmente reformistas. 

O grupo de pichadores e grafiteiros em Santa Maria é bastante articulado em relação 

à atuação na rua e à divulgação de seus trabalhos. Eles utilizam, principalmente, a internet 

como plataforma para apresentação e discussão do tema. 

QQ1, LATINOS, FPK, ARK, BSR, DLM, LCA são apenas algumas das crews que 

interferem no cenário urbano da cidade. Alguns pichadores da cidade chegam a fazer parte de 

mais de uma crew, o que afirma a união e organização deste movimento popular. A disputa 

por espaços é constante, porém de forma saudável (não há conflitos físicos entre os 

pichadores/grafiteiros) e raramente há o “atropelo” - quando alguém pinta por cima do 

trabalho de outro. Seus ataques podem acontecer em qualquer dia, a qualquer hora. Seja à luz 

do dia ou na calada da noite. Os pichadores costumam marcar os encontros com pouca 

antecedência através de meios de comunicação como o Messenger – programa para a troca de 

mensagens instantâneas através da internet, o telefone celular e, até mesmo, pessoalmente. 



 

Esquina de Santa Maria com diversos tags (assinaturas)
7
 

 

LCA pintado em um portão divide espaço com diversos outros elementos
8
 

 

O grafite e a pichação em Santa Maria são relativamente novos se considerarmos o 

desenvolvimento da prática em grandes capitais. Uma das mais atuantes, e antigas crew 
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(grupo) da cidade é a FPK ou “Fuck Police Krew”, que surgiu há aproximadamente dez anos 

e até hoje atua pelas ruas da cidade. Este grupo é responsável pelo desenvolvimento da prática 

na cidade. Por serem atuantes e inovadores, estimulam a formação de novos grupos na cidade. 

É raro não enxergar uma tag FPK pelas ruas. Com o tempo, este grupo já percorreu todas as 

regiões da cidade, legitimando sua presença. 

A união e o envolvimento de novos indivíduos com os grupos fazem com que surjam 

novas crews como é o exemplo da QQ1 ou Qualquer um.  

Conhecido pelas ruas como Doop, também se identifica como Reos e Tolueno, às 

vezes. O estudante de 19 anos, natural de Santa Cruz, encontrou afinidade com os grafiteiros 

de santa Maria. Ele conta que descobriu o grafite depois de ouvir uma prima cantar uma 

música rap para ele. Interessado pela música procurou referências na internet até chegar ao 

grafite. Doop revela que começou a pintar sozinho e com o tempo encontrou a FPK. A partir 

disso, junto com outros amigos, formou a QQ1 Crew, fortalecendo a idéia de união e 

cooperação entre os atores da cidade. “Eu sou apenas QQ1, mas existe como fazer parte de 

duas ou mais sim. FPK e Latinos, por exemplo. Na verdade todo mundo anda junto, mas 

quem tem mais afinidade acaba fazendo a sua”, revela Doop. 

Na cidade, já podemos perceber inúmeras siglas pelas paredes. Cada uma 

representando um grupo específico e uma forma de agir. Tem alguns que utilizam canetas 

com tintas fortes que ficam nas paredes por um longo tempo, outros utilizam adesivos – 

chamados stickers -, bastante comuns por serem de fácil produção e rápida aplicação.  

Podemos ver inscritos nas paredes signos, em sua maioria, com tags - apelido de 

quem os produz – e bombs – o ataque rápido em que o ator escreve na parede utilizando 

material e técnicas comuns a toda a “categoria”. Possuem um caráter imagético apurado 

devido ao cuidado caligráfico dos textos e das formas e cores dos desenhos. Os atores que 

praticam esta arte vandalística fazem parte de uma geração que não é caracterizada pela 

revolução dos valores. É uma cultura de transição, híbrida, com ideais e valores éticos e 

morais em construção. Uma cultura de rompimento com a geração anterior, ainda muito 

marcada pela ditadura militar. É “uma geração de jovens com maior autonomia frente à 

sociedade e à família e com uma relativa independência financeira para consumir e criar 

espaços próprios de encontro e lazer”, como descreve a professora Ronsini (RONSINI, 2007, 

p.9). 



Estes jovens não reclamam por melhores condições de vida – seja por terem um 

padrão mínimo para sobreviver ou apenas não sentem que seu apelo será atendido, por 

desacreditarem no modelo político vigente. Apenas querem transformar de forma aleatória a 

paisagem urbana de uma maneira que o ambiente seja mais agradável para viver o cotidiano. 

“Não me vejo como criminoso. Não sou mais criminoso que quaisquer outras práticas visuais 

na cidade. A parada de ônibus mais feia do mundo é aqui. Isso é um crime visual. Quando 

começa a rolar umas ondas tipo vários prédios pintados de cor pêssego. Não consigo competir 

com essa galera”, critica o designer Braziliano. 

 

Tag “Latinos” abaixo de uma placa publicitária 
9
 

Outra prática bastante comum entre os pichadores mais antigos da cidade é o ataque 

a vagões de trem. Cuidadosamente eles andam pelos trilhos da região à procura de vagões 

onde possam fazer seus bombs. O ataque a trens não é algo exclusivo de Santa Maria. 

Podemos ver signos pintados pelos vagões do país e ao redor do mundo. Essa ação é muito 

valorizada pelo grau de dificuldade – a repressão aos grafiteiros é muito maior por ser 

propriedade particular e constantemente vigiado – e pelo fato destes trabalhos percorrerem o 

país todo, sendo visto por inúmeras pessoas em todas as regiões por onde os vagões possam 

ir. Às vezes atravessando até divisas entre países.  
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3. UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O GRAFITE/PICHAÇÃO E A 

INTERNET 

Ao entrarmos no mundo virtual atrás de informações sobre o assunto, encontramos 

uma vasta lista de sites especializados no assunto em Santa Maria, no Brasil e no mundo.  

No Brasil, encontramos sites como o da Choque Cultural 

(http://www.choquecultural.com.br/) - um coletivo de artistas urbanos localizado em São 

Paulo – que apresenta discussões, exposições, entrevistas e a produção dos artistas do 

coletivo. Na Rede também encontramos diversas páginas e perfis pessoais em sites como 

Flickr (www.flickr.com) e Fotolog (www.fotolog.com) bastante utilizado como suporte para 

as imagens das pinturas feitas e da ação dos atores. Discutindo a arte de rua em nível 

internacional encontramos coletivos como o http://www.bsasstencil.org/ que é um coletivo 

que envolve a produção de vários países como Brasil, Irã e Polônia.  

 

Página no Flickr do fotógrafo Choque especializado em fotografar a pichação de São 

Paulo
10
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Na tentativa de entender melhor o assunto busquei respostas em um grupo local: o 

sítio virtual SUBSOLO ART (www.subsoloart.com). Este site é organizado por 

grafiteiros/pichadores de Santa Maria que utilizam este espaço para a publicação de material 

relacionado com o tema, hospedam uma loja virtual de produtos para a prática e uma galeria 

de fotos. Todas as divisões do blog possuem uma interatividade característica da internet.  

Analisando um caso específico foi possível encontrar nuances deste grupo jovem e 

compreender a cultura deles em Santa Maria. Na Internet é possível encontrar diversos sites 

pessoais de grafiteiros e pichadores onde estes divulgam sua produção anonimamente, mas há 

um grupo que se organizou para levar a arte de rua à outro patamar. Esta pesquisa é baseada 

no estudo de caso do coletivo Subsolo Art e o impacto do site na cultura urbana. A 

antropóloga Mirian Goldenberg diz que o estudo de caso “revela o significado daquelas 

situações para os indivíduos, que é sempre mais amplo do que aquilo que aparece em um 

questionário padronizado” (GOLDENBERG, 2003, p. 34). Escolhi trabalhar com a 

observação por se tratar de um grupo jovem e familiar pra mim, pois já conhecia os atores 

antes de iniciar a pesquisa. Então já possuo um conhecimento prévio do assunto e, ao tomar 

como objeto de estudo o sítio virtual SUBSOLO ART, busquei me aproximar ainda mais do 

grupo – acompanhei por diversos momentos e situações eles em ação e, em algumas 

oportunidades, fotografei o grupo enquanto pintavam - e sistematizar todo e qualquer contato 

e discussão. Sem estipular prazos, comecei a analisar o comportamento do grupo assim que 

iniciei minha pesquisa teórica em meados de junho de 2009. Como explica Goldenberg: 

“Como os dados não são padronizados e não existe nenhuma regra objetiva que se estabeleça 

o tempo adequado de pesquisa, um estudo de caso pode durar algumas semanas ou muitos 

anos. (GOLDENBERG, 2003, p. 35). 

Pela proximidade com meu objeto fica difícil observá-lo sem interferir no seu 

cotidiano. Isso sem falar que, embora não piche/grafite, sempre fui um colaborador do site. 

Como fotógrafo, acompanho os “roles” do grupo e registro cada momento. Algumas fotos 

estão publicadas na página. Então o mais adequado, metodologicamente, foi praticar uma 

observação participante deste grupo.  

Pelas definições de Antonio Carlos Gil (1993) qualifico a observação como 

participante pelo fato de o observador pertencer ao grupo investigado. Para Gil, a observação 

participante “facilita o rápido acesso a dados sobre situações habituais em que os membros 

das comunidades se encontram envolvidos” (GILL, 1993, p.114). Como tenho certa 



familiaridade com o grupo, foi muito mais fácil conseguir respostas satisfatórias ao longo do 

processo de investigação. Ele descreve a observação como uma prática que possibilita o 

acesso a dados que o grupo considera de domínio privado (GIL, 1999, p.114). 

Porém alguns autores fazem uma crítica a este método de pesquisa. A observação 

como metodologia é criticada quanto à parcialidade das respostas adquiridas durante a 

investigação por causa da intimidade entre investigado e investigador. “O pesquisador tende a 

assumir uma posição dentro de um grupo social, o que também implica a restrição da 

amplitude de sua experiência” (GIL, 1999, p.114). Confesso que muitas ideias que eu tinha 

sobre a prática mudaram depois de observar com atenção o verdadeiro significado da prática 

para os atores. Mas o fato de conhecer previamente meu objeto de pesquisa facilitou na coleta 

de dados e a colaboração dos entrevistados. Em nenhum momento houve empecilhos para a 

realização deste trabalho. Howard Becker lembra que “a observação dá acesso a uma ampla 

gama de dados, inclusive os tipos de dados cuja existência o investigador pode não ter 

previsto no momento em que começou a estudar” (BECKER, 1999, p.118). 

 Além de observá-los ativamente, optei por desenvolver entrevistas ao longo da 

pesquisa que me ajudaram a entender o processo de construção do site Subsolo Art e o 

significado disso para as pessoas envolvidas.  

Com um roteiro de 23 questões previamente elaboradas (Apêndice A), entrevistei os 

fundadores do sítio, assim como colaboradores e consumidores dos produtos da loja virtual. 

Ao todo foram cinco entrevistados, todos com alguma relação com o grafite e a internet.  As 

entrevistas foram semi-estruturadas, com um roteiro de perguntas abertas, o que se mostrou 

ideal para esclarecer questões sobre a relação entre grafite e internet. Os entrevistados foram 

selecionados pelos critérios de serem grafiteiros ou pichadores e utilizarem a internet. São 

todos homens com idade entre 19 e 29 anos de idade. Quatro moram atualmente em Santa 

Maria e outro na cidade de São Paulo. Nesta pesquisa eu os identifico pelo nome que assinam 

nas ruas. Todos pediram para que não fossem publicados seus verdadeiros nomes.  

Utilizando este método pude ir mais fundo nas discussões, dando margem para que 

outros tópicos surjam à tona durante a conversa.  

As entrevistas foram feitas de forma individual em lugares escolhidos pelos próprios 

entrevistados para que pudessem sentir-se mais confortáveis. Por se tratar de um assunto 



delicado como a pichação, os atores sentem-se pouco à vontade para falar abertamente sobre o 

tema, com medo de serem repreendidos ou terem suas informações deturpadas.   

Embora blogs e lojas virtuais sejam comuns, este grupo chama a atenção pela 

organização do seu trabalho e pela seriedade com que encara o assunto. Não é pura 

„molecagem‟. Para estes atores, pichar/grafitar faz parte de um estilo de vida. É a sua cultura. 

 

3.1 ANÁLISE DO SITE SUBSOLO ART 

O sítio virtual Subsolo Art (www.subsoloart.com) surgiu no ano de 2009 como uma 

loja especializada em produtos para pintura nas ruas, como canetões carregados com tintas 

fortes que não desaparecem com o tempo e muito menos podem ser removidas com solventes, 

'caps' ('bicos' de sprays) com espessuras variáveis para as latas de spray, revistas 

especializadas e trabalhos produzidos por artistas da área.  

Por ser a única fonte de materiais desta natureza na região, o site logo ganhou a total 

atenção dos grafiteiros e pichadores e tornou-se referência no estado e no país. Se buscarmos 

no Google (www.google.com.br) por “graffiti” e “loja” logo encontramos o site da Sub Solo. 

Com o sucesso da loja, os idealizadores do site ampliaram a discussão do tema através de um 

blog atualizado por eles mesmos, com a colaboração dos visitantes. 

O blog serve como um espaço de manifestação e troca de informações entre os 

pichadores de Santa Maria com o resto do país. Grande parte das informações 

disponibilizadas no site são produzidas em diversas cidades do país, como vídeos 

internacionais encontrados em sites como o You Tube, e postadas no site com o princípio de 

democratização da informação e integração entre estes atores. Na maioria são vídeos 

mostrando a atuação de outras crews. Há também entrevistas, divulgação de eventos e uma 

galeria de fotos. As fotos começaram a chegar em grande número, o que acabou ganhando 

uma página exclusiva dividida por galerias, onde se encontram fotos de diversas pichações em 

Santa Maria e em todo o país, todas devidamente identificadas com o pseudônimo do autor na 

'tela' pintada. 



 

Subsolo Art no You Tube
11

 

 

A organização dos grupos é fundamental para o desenvolvimento de um trabalho 

sério e com retorno apropriado. Como é uma prática ilegal, pichadores e grafiteiros acabam 

vivendo no anonimato com medo da repressão e assim não divulgam os seus trabalhos mais 

além do que em uma página pessoal.  

Porém, eles, como quaisquer cidadãos, desejam utilizar espaços públicos e serviços 

disponibilizados para os mesmos. Na mídia tradicional comercial, a pichação aparece 

unicamente nas páginas policias. Na mídia local, publicações em jornais impressos e notícias 

na televisão, classificam a ação dos grupos como “vandalismo” e seus trabalhos como “lixo” e 

“poluição visual”. Por isso estes atores se apropriam de plataformas mais democráticas como 

a internet para se fazerem percebidos não como criminosos, mas como indivíduos que 

interferem no espaço público. 

O site, que inicialmente se chamava Flow Ink, surgiu como Subsolo Art com o atual 

layout em maio de 2009, idealizado pelo grafiteiro Insone
12

 e apoiado por seus colega Beats
13

. 
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 Capturado de http://www.youtube.com/user/subsoloart em 02/04/2010 

12
 Apelido utilizado nas ruas. 

13
 Apelido utilizado nas ruas. 



“Pensei em um site que fosse mais que uma loja. Queria algo que todos pudessem contribuir”, 

esclarece Insone. 

Atualmente Insone é o principal colaborador do site, alimentando a página em uma 

média de dois em dois dias, assim como os perfis nos sites de redes sociais. 

Para esclarecer o funcionamento do site, vamos navegar por ele: 

Ao acessarmos o site www.subsoloart.com nos deparamos com uma tela inicial que 

nos mostra onde estamos e oferece links para onde queremos ir. Abaixo das fotos que mudam 

constantemente – fotos enviadas por colaboradores – encontramos três links que abrem em 

novas janelas: 

 

Página inicial da Subsolo Art 
14

 

 

 Loja Subsolo Art – Segundo dados do idealizador e moderador do site, Insone, é 

o segundo link mais acessado da página, perdendo apenas para o blog. O sistema 

de publicação é idêntico ao de um blog. As informações estão organizadas por 

data da publicação.  
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À esquerda da página encontramos um menu que nos leva diretamente às 

variedades do produto desejado. Encontramos desde canetas até revistas 

especializadas. Lá encontramos a descrição do produto e seu preço. Todos os 

produtos vão para a “Lista de compras”, que é efetivada após cadastro do 

comprador. 

Em Santa Maria os grafiteiros/pichadores não compram através da internet. Por 

ser mais fácil comprar diretamente com o Insone, os santa-marienses utilizam 

esta loja apenas para olhar os produtos disponíveis. Mas para interessados do 

restante do Brasil, a Subsolo Art envia produtos para todas as regiões. 

Na base do site encontramos links para todos os outros sites de redes sociais nos 

quais a Subsolo Art possui perfil público – Orkut, Fotolog, You Tube, Flickr, My 

Space, Twitter e Facebook. E no topo da página há links para as outras seções do 

site. 

 

Tela inicial da loja 
15

 

Blog Subsolo Art – O link mais acessado da página. Segundo dados fornecidos 

pelo moderador do blog, Insone, já são mais de 75 mil acessos desde maio de 

2009, quando o site foi ao ar, até maio de 2010.  

                                                           
15

 Capturado de http://www.subsoloart.com/loja/index.php em 08/06/2010 



 

Capa do blog 
16

 

No blog encontramos os mais diversos tipos de materiais relacionados com o 

grafite. São vídeos amadores com cenas da atuação de pinturas nas ruas e em 

trens, enviadas por colaboradores de todo o país. Muitos vídeos também são 

postados pelo próprio Insone que faz buscas pela internet e compartilha os links 

com os visitantes. 

O moderador, e principal alimentador da página, explica que costuma atualizar o 

site a cada dois dias. Não o faz com mais freqüência por falta de tempo, mas 

nunca por falta de conteúdo – que chega todos os dias de todas as partes do país. 

Por ser atualizado com bastante rapidez, o blog serve como referência para os 

acontecimentos relacionados ao grafite/pichação no estado e no país. Há sempre 

convites para mostras, exposições e encontros destes atores. 

Todas as postagens podem ser comentadas. Além disso, outro meio de interação 

é a votação da matéria: de uma a cinco estrelas. 

Há links para downloads também. São materiais como revistas atuais e vídeos 

longa-metragem e documentários sobre grafite e pichação. 
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 Capturado de http://www.subsoloart.com/blog/ em 08/06/2010 



À direita da página encontramos links para as outras seções do site, assim como 

uma ferramenta de busca no site e uma lista de categorias para facilitar o acesso à 

determinada informação. Outra forma de interagir com o site é dando uma 

avaliação geral sobre o site em uma enquete disponível à direita na página. Logo 

abaixo encontramos links para todas as redes sociais em que a Subsolo Art possui 

cadastro público. 

 Por último, a menos acessada, porém não menos importante, página do site é a 

galeria de fotos. 

 

Capa da galeria de fotos 
17

 

Ela está dividida em sete álbuns de fotos. Cada um representa um estilo como 

“stencil”, “tgs” e “trens”. Lá encontramos inúmeras fotos com as produções de 

grafiteiros e pichadores do país inteiro. Segundo Insone, cada foto é de um 

colaborador. Eles enviam de todas as partes do país. É a seção mais democrática 

da Subsolo Art. A galeria serve como um espaço de reconhecimento para os 

artistas urbanos. 
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3.2 A INTERFERÊNCIA DA INTERNET NA CONSOLIDAÇÃO DO 

GRAFITE/PICHAÇÃO COMO UMA CULTURA POPULAR: A OPINIÃO DE 

GRAFITEIROS E INTERNAUTAS 

Depois de pesquisar referências bibliográficas que esclarecessem os conceitos 

propostos de mídia alternativa e o hibridismo cultural, identificar em um pequeno grupo estas 

características e observá-los por quase um ano, é necessário entender o papel da internet no 

cotidiano dos grafiteiros e pichadores. 

Como já explicado, entrevistei, de forma individual, cinco pessoas. Todos grafiteiros 

e pichadores, e nenhum quis ter seu nome verdadeiro divulgado, por isso utilizo o apelido 

para referir-me a eles. 

Durante as entrevistas, que foram gravadas em fita k7 e depois transcritas, procurei 

ser bem claro nas perguntas, introduzindo o tema antes de cada pergunta e dando a liberdade 

de fala ao entrevistado, fazendo o mínimo possível de interrupções. 

Questionados sobre como se percebem nas ruas, todos apresentaram seus apelidos 

(Doop, Vagal, Braziliano, Nuevo e Insone) e crew (dois fazem parte da Qualquer1 QQ1 e 

outros dois são da Fuck Police Krew FPK).  

Doop é um estudante de 19 anos, natural de Santa Cruz. Reside em Santa Maria há 

10 anos. Ele lê revistas especializadas em grafite, assiste TV – ele diz preferir olhar os 

comerciais aos programas, e acessa a internet regularmente. Ele começou a pintar com a crew 

SAC (depois DAC) e hoje assina com a turma QQ1. Doop não distingue grafite e pichação. 

Ele apenas gosta de “riscar pela rua”. É uma ação de inspiração e impulso”, comenta.  

Vagal é um fotografo de 28 anos, natural de São Borja. Ele mora, atualmente em São 

Paulo e consome, principalmente a internet. Vagal diz You Tube e Flickr são os sites mais 

acessados por ele. Vagal é o único entrevistado que diz pertencer a duas crew, embora não 

diga quais são. Pela prática ele se considera um “artista criminoso”. 

Braziliano é designer, natural de Santa Maria. Com 29 anos, ele faz parte da FPK. 

Braziliano Diz gostar de informações especificas, selecionadas. Por isso consome TV fechada 

e internet. Braziliano costuma acessar sites como Sneakers Br (www.sneakersbr.com.br) e 

The Hype Br (www.thehypebr.com) – referências em design. Na televisão ele gosta de 

assistir ao Canal Brasil – programas como larica Total e O Estranho Mundo do Zé do 



Caixão. Ele se considera uma pessoa “da rua”. As paredes são uma plataforma 2D para 

representações de uma vivência. Braziliano considera isso uma “poética do particular 

coletivo”. 

Nuevo é estudante de artes plásticas em Santa Maria, onde mora há 15 anos. Nuevo 

é natural de porto Alegre e assina junto com crew FPK. Ele lê revistas e jornais mas admite 

que as mídias mais consumidas são internet e televisão. Na TV ele gosta de assistir o 

programa do Jô e ao Jornal da Globo – por causa do horário. Na internet Nuevo busca 

músicas, vídeos e pornografia. Os sites mais acessados são Google e You Tube. Hoje ele se 

considera um artista. “No inicio era vandalismo mesmo (...). Hoje penso muito mais no que 

vou fazer do que chegar e „vomitar‟ na rua”, desabafa. 

Insone é o idealizador do site Subsolo Art. Operador de estoque e micro-empresário, 

ele é natural de Santa Maria e possui 21 anos. Membro da QQ!, ele pinta desde 2004. Insone 

diz que pouco assiste televisão e, menos ainda, ouve rádio. A internet é o principal meio de 

comunicação pelo fato de poder selecionar o que quer assistir. Os sites mais acessados são 

Subsolo Art e Google. Ele diz que não desenha em papel há um bom tempo, porém, quase 

sempre, sai às ruas para pintar. 

Todos conheceram a Subsolo Art através dos idealizadores do site (com exceção de 

Insone), que atuam juntos nas ruas da cidade, e todos acessam regularmente a página e 

visitam a loja virtual. 

Em relação à natureza da prática, nenhum faz distinção entre grafite e pichação e 

outras formas de manifestações artístico-culturais nas ruas. Mas eles sabem que há uma 

distinção estética em relação ao grafite e a pichação, embora eles não utilizem apenas uma das 

técnicas. 

O artista Nuevo explica que “Esteticamente o picho é reto, preto, clássico e com 

linha vertical. O grafite tem o rótulo de colorido, bonitinho. Mas pra quem vive isso não vê 

diferença. Eu posso sair sem tinta, só com uma caneta... um pedaço de carvão”. 

Quando questionados sobre a ilegalidade da prática, foi muito comum ouvir a 

expressão “artista criminoso”, ao exemplo de Vagal. 

A primeira preocupação foi traçar um perfil dos entrevistados em relação às mídias 

que estes consomem. A internet foi uma resposta unanime, seguida da televisão. “Eu consumo 



Internet e televisão fechada. Gosto de informações mais especificas” explica o designer 

Braziliano que faz questão de selecionar o conteúdo que consome.  

Como internautas, os grafiteiros buscam muitas referências em sites de 

relacionamentos e páginas pessoais. Os mais citados foram Orkut e Fotolog, onde encontram 

outros grafiteiros e pichadores e podem olhar o trabalho destes atores ao redor do globo. O 

site de armazenamento de vídeos You Tube é uma ferramenta importante na troca de 

materiais desta natureza, pois nesta página grafiteiros e pichadores colocam seus vídeos de 

forma independente assim como buscam vídeos relacionados, encontrando ao mesmo tempo 

informação e entretenimento. Logo em seguida, temos o programa de troca de mensagens 

instantâneas MSN. Ferramenta básica na comunicação on-line, o Messenger é amplamente 

utilizado por estes atores que possuem em sua lista de contatos muitos outros pichadores e 

grafiteiros. Este sistema é muito utilizado para marcar encontros entre eles. 

Outro site bastante freqüentado é o Google que serve como base para procura de 

materiais de qualquer natureza na rede. 

Estes atores encontram na internet a mídia ideal por ser democrática, de fácil acesso 

e livre para a publicação de conteúdos relacionados à prática do grafite e pichação. A 

principal crítica feita aos meios de comunicação tradicionais e comerciais como a TV e o 

impresso é o fato de estes terem sua produção baseada em programas jornalísticos, algumas 

vezes, tendenciosos. “Fazem jornalismo sentado, sem ir a campo. Os assuntos se repetem” 

desabafa Braziliano. 

O jornal local Diário de Santa Maria costuma fazer menções em relação aos grafites 

e à pichação na cidade. O micro-empresário Insone diz gostar de ver sua “categoria” 

representada no jornal, mesmo que a matéria não seja de caráter positivo: “Ele, (o jornal) bem 

ou mal, mostra a cena do grafite na cidade. Tu podes ver uma foto da ação ou de um trabalho 

pronto. Na hora que o grafiteiro faz (o seu trabalho) ele está causando, movimentando a 

cidade”. 

Na internet também é possível encontrar muita informação distorcida sobre o 

assunto. Até mesmo pelo fato das crews serem grupos fechados e o grafite e pichação, sendo 

crime, um assunto pouco discutido. São raros os pichadores e grafiteiros que gostam de falar 

abertamente sobre o assunto. 



Na verdade, nem todos os atores têm a preocupação de publicar seus trabalhos na 

rede. Muita produção vai para internet bom tempo depois de ser feita. Doop explica que ele 

costuma fotografar suas “obras” para ter um registro pessoal, pelo fato de serem peças 

efêmeras que podem, no outro dia, desaparecer. Casualmente ele envia algum material para o 

Subsolo Art. 

Já os que gostam de publicar seu material parecem ter uma preocupação maior com a 

arte de rua como manifestação cultural. Eles tem a intenção de promover  a discussão a 

instigar o interesse em novas pessoas. 

Então, a internet se torna uma aliada dos grafiteiros no momento em que ela serve 

como espaço de encontro destes atores. Seja para trocar ideias sobre técnica e novos lugares 

para pintar como para marcar encontros posteriores, pessoalmente. Geralmente, os grafiteiros 

e pichadores publicam estes materiais nas suas páginas pessoais em sites de redes sociais 

como o Flickr, Fotolog ou Orkut (às vezes em todos ao mesmo tempo). “O melhor da internet 

é a possibilidade de tu publicar qualquer coisa e poder assinar embaixo”, entusiasma -se 

Insone. 

 

Página pessoal do Braziliano no Fotolog 
18

 

O grafite a pichação em Santa Maria aparecem como manifestação cultural urbana há 

mais de quinze anos. No ínicio não existia a internet para facilitar a discussão e o movimento 
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demorou para se desenvolver. “Quando eu comecei a pintar a única referência de grafite que 

eu tinha era em revistas de skate em matérias que saíam fotos. Até então eu não tinha, não 

sabia. A informação não chegava aqui”, como explica Nuevo - em ação há dez anos.  Com a 

possibilidade de mostrar o grafite e a pichação ao redor do mundo através de uma página na 

internet, o acesso a informação correta e aos materiais é facilitado pelas páginas pessoais. 

Braziliano, que diz estar criando seu segundo perfil no Flickr, explica que a internet 

potencializa o grafite e a pichação no momento em que as novas gerações utilizam, 

principalmente, a internet para buscar referências sobre o assunto. Pela proximidade 

geográfica, todos os entrevistados já pintaram juntos na rua e conheceram o Subsolo Art 

através dos idealizadores. Mas, segundo informações fornecidas por Insone, até que a maioria 

dos usuários tenha acesso ao sitio Subsolo Art ele passa pelas páginas dos perfis sociais em 

sites de relacionamento na internet. “Tu tem Fotolog, Orkut, MySpace, Twitter, YouTube e 

uma hora ou outra alguém vai chegar nos perfis da Subsolo, de lá vão chegar ao site da 

Subsolo Art, vão começar a cessar todos os dias, entrar em contato, vão comprar, vão mandar 

fotos, como explica Insone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

É evidente o papel da internet como mídia alternativa para os grupos de grafiteiros e 

pichadores, facilitando a comunicação entre os atores, fortalecendo a prática como 



manifestação cultural urbana. O amplo espaço para a discussão do tema na Rede deixa claro 

como o acesso irrestrito à informação transforma constantemente este grupo no momento em 

que estes atores “bebem” de diversas fontes – mestiçagem cultural. O grafite e a pichação já 

foram considerados manifestações artísticas surgidas na antiguidade, considerado um ato de 

protesto no século passado, e hoje é percebido como um movimento autentico da cultura 

popular.  

Nota-se que, em Santa Maria, o grafite e a pichação se desenvolvem rapidamente, a 

medida em que novos grupos  – crews – surgem. E estes buscam referncias na internet, assim 

como tem nela uma aliada, fortalecendo a comunicação entre estes atores. O site Subsolo Art 

representa muito bem essa relação no momento em que ele é um portal comum entre todos os 

grafiteiros e pichadores da cidade, possibilitando ainda que estes se comuniquem com o resto 

do país e tenham acesso a informação selecionada e de forma democrática. 

Há um fluxo cultural-midiático envolvendo a ação na rua e a internet. Estes atores 

saem às ruas para pintar e, logo em seguida, fotografam suas obras – às vezes até gravam em 

vídeo a ação – para terem o registro do trabalho feito. Os trabalhos mais interessantes são 

postados em páginas pessoais e em perfis em sites de relacionamento onde ficam disponíveis 

para que qualquer pessoa visualize a ação. 

O fluxo de informação na rede motiva estes atores no momento em que eles vêm esta 

prática sendo realizada em todo o mundo, diariamente.  

Ocorre também um processo inverso onde pichadores e grafiteiros buscam 

referências em sites como Fotolog e You Tube. Todos os entrevistados foram enfáticos ao 

falar que nunca copiam os desenhos de outros, apenas aperfeiçoam a técnica utilizada nas 

ruas. 

Blogs, páginas pessoais e perfis em sites de relacionamento são as principais 

ferramentas utilizadas por estes atores para se comunicarem e se fazerem presente na mídia e 

serem reconhecidos pela sociedade. Todo o sigilo e anonimato característicos do trabalho na 

rua se transformam em orgulho e reconhecimento na internet. Mesmo não colocando nomes 

verdadeiros ou fotos que apareçam o rosto enquanto pintam, eles fazem questão de colocar 

seus apelidos e imagens do seu trabalho na rua para que outros possam admirar e comentar, 

estimulando grafiteiros e pichadores a continuarem o trabalho nas ruas. 



A internet é fundamental para este grupo no momento que serve como plataforma 

para a comunicação entre os atores que combinam encontros pessoais, trocam informações e 

conhecem outros grafiteiros e pichadores. A influência é tanta que alguns deles viajam para 

outras cidades para encontrar e sair para pintar com outros atores que conheceram unicamente 

pela rede, fortalecendo o movimento. 
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Apêndice A: Roteiro de perguntas para entrevista 

 

1. Quem é você? Ocupação, idade, naturalidade. 

2. Que mídias você consome? 

3. Cite duas publicações de cada plataforma que você consome. 

4. Como se percebe ao falar de “crew” e como é seu trabalho individual? 

5. Qual a diferença entre pichação e grafite? 

6. Como se reconhece pela pratica? Artista ou criminoso? 

7. E na mídia como se enxerga? 

8. Qual a relação entre internet e o grafite? 

9. Que sites você freqüenta? 

10. Como o trabalho sai das ruas e vai para a Rede? 

11. Onde você publica o material? 

12. Que material é esse? 

13. Onde você busca\consome material desta natureza? 

14. A internet e as redes digitais ajudam a consolidar uma identidade coletiva e/ou 

individual? 

15. Conhece a Subsolo Art? Como conheceu? 

16. O que mais gosta no site? 

17. Colabora com o site? 

18. Já comprou na loja virtual? 

19. Como surgiu o Subsolo Art? 

20. Qual a intenção? 



21. O que mudou depois de um ano no ar? 

22. Mudou a cena do grafite da cidade com o site? 

23. Como é a relação com outros grupos do Brasil? 

 

 

 

Apêndice B: Entrevista Doop 

Realizada em 21/05/2010 

Reos, QQ1, Santa Maria 

Estudante, 19 anos, natural de Santa Cruz, em Santa Maria há 10 anos 

 

Que mídias você consome? 

TV, revista e internet. Eu leio a revista „Grafitti‟ e outras que estão disponíveis para download 

no blog que eu não lembro o nome agora. Na internet eu baixo filmes relacionados a grafite, 

baixo música, assisto vídeos no you tube pra ter uma idéia do que rola La fora. 

Então tu pega idéias da internet para depois pixar? 

Não. Só para ver mesmo. É legal ver a gurizada que faz mesmo. É Inspirados saber que tem 

gente fazendo isso também La do outro lado do mundo. Tem influências, mas copiar nunca. 

Até tem gente que copia, mas eu não faço isso. Não acho massa isso. 

Na TV o que você assiste? 

Eu assito pouco TV. Gosto de trocar de canais a procura de propagandas. Prefiro olhar as 

propagandas do que os programas em si. Gosto também do programa 5ª categoria da MTV. 

Como tu se percebe no meio do grafite? 

Eu sou o Doop, eu sou o Reos. É o que eu desenho. Começei na crew SAC com o Creu. Ai 

conheci o Jão e começamos a DAC. Hoje é a QQ1.  



Como tu se reconhece pela prática? Grafiteiro? Pichador? Artista? Criminoso? 

Eu gosto de riscar pela rua. É uma ação de inspiração e impulso. Não tem nome. Chamam de 

pichação, outros grafite. Há uma competição entre as „crews‟ também. Aqui em Santa Maria 

começou a rolar isso. Agora é uma disputa. Tem quem faz mais alto. Tem gente que leva a 

sério demais. Ai começam a se separar por nome. Antes a galera se reunia pra sair juntos. 

QQ1, FPK e Latinos saiam juntos. Era muito legal, mas hoje em dia começaram a se afastar. 

Tem como fazer parte de mais de uma Crew? 

Eu sou apena QQ1 mas existe como fazer parte de duas ou mais sim. FPK e Latinos por 

exemplo. Na verdade todo mundo anda junto, mas quem tem mais afinidade acaba fazendo a 

sua. 

Como essa turma se conheceu? 

A maioria no picho mesmo. Outros começam a pichar por andar junto e achar legal. 

A quanto tempo você esta nessa? 

Desde 2005. Eu estava no Rio de Janeiro e minha prima me cantou um rap. E quando fui 

procurar sobre a música encontrei um site que falava também sobre grafite. Comecei sozinho. 

Ai quando voltei pra Santa Maria vi que aqui havia uma cena bem legal. Utilizamos muito o 

mIrc pra se comunicar. 

A internet foi fundamental pra consolidação do movimento em Santa Maria? 

Certo. A internet é ótima pra isso. 

Como a mídia enxerga o grafite? Como você se percebe na mídia? 

A internet é mais livre. A TV coloca mais o que ela quer. (-você conseguiria aparecer na TV 

de forma espontânea?) Eu até conseguiria, mas não é tão necessário TV. Mídia é mais 

conhecer a galera, manter contato e ampliar os horizontes. Tu podes buscar história e comprar 

estilo de regiões. 

A mídia ajuda ou atrapalha? 

Tens uns que atrapalham. Dão uma distorcida do que é. Principalmente a TV. Mas tem 

programas legais também como o Hip-Hop Sul (TVE) que tem umas matérias massa. 



E na internet? 

Na internet é melhor porque o cara já sabe onde vai pra pegar informações. Alguém faz 

referencia a algum site.. ou pesquisa. Uso Google e outras vezes através do MSN trocamos 

links. Eu gostava muito do mIrc. Era mais fácil. Tínhamos o Canal grafite. 

Como o trabalho da rua vai para a internet? 

Na moral o cara vê a parede e da vontade de fazer o trabalho. É legal fotografar para ter o 

registro. Fotografar na mesma ou no outro dia. Não da pra demorar porque some rápido.  

Tem um vídeo meu no Subsolo. Pintando uma casa abandonada. Nós fizemos com a intenção 

de fazer o filme. Sem a intenção de postar pois na época nem havia subsoloart. Eu mesmo que 

envio para o site. Eu faço umas fotos e filmes, mas não bem minha praia. Mas acho muito 

massa ver um vídeo com som também... É outra viagem. 

Como sai da internet e volta para parede? 

Olhando fotos e vídeos na internet da pra pegar referencia de estilos. Como colocar um 

contorno, um brilho. Fundo, contorno, sombra e subcontorno. O legal de ver na internet é que 

da uma motivação quando tu vê outras pessoas fazendo isso em outros lugares. Tu olhando 

outras pessoas tu sai do lugar... tu viaja o mundo pelo desenho dos outros.  

A internet fortalece a prática. Tu não pode ir tão longe ao vivo então tu tira uma casquinha 

pela internet. Mas não pode se limitar à internet porque não é ali que esta a realidade. Não é 

ali que esta o grafite. O grafite esta na rua. 

Tu faz teu trabalho pensando em postar? 

É legal fazer um vídeo e guardar. Fazer fotos. Eu tenho fotos e desenhos que faço guardados 

no computador. 

Você conhece Subsolo Art? 

Sim. Conheci através dos guris (Cauê e João) que estão sempre juntos. Eu acho massa. Ainda 

mais no interior do estado. Ele é muito bom pra se comunicar com a gurizada de fora. Mostrar 

quem esta na ativa. Mostrar a cena daqui.  

Acha que o site reflete bem a cena da cidade? 



Em parte. Da cidade é pouco.  

 

 

O que você gosta no site? 

Gosto dos videozinhos, das revistas que tem para baixar. Vídeos de outros lugares. Gosto 

muito do perfil no Orkut da Subsolo Art. É muito bom pra conhecer uma galera, trocar uma 

idéia.  

Você colabora com os site? 

Não muito. Eu tenho feito camisetas e postado os modelos no Orkut. No meu perfil e no da 

Subsolo. 

Como é a relação de Santa Maria e outras cidades através da comunicação pela 

internet? 

Conhecemos a gurizada de Curitiba. A gurizada que sai na rua e faz uns trampos. De Porto 

Alegre também. Tem o Tridente. É mais uma turma do sul mesmo. 

Já comprou da Subsolo Art? 

Já. Mas não pelo site. Comprei direto do Cauê na casa dele. Muita gente faz isso. Fui lá 

comprar umas canetas e tinta. Eu tenho várias latas de spray em casa mas não saio porque 

ainda não comprei uns Caps que eu quero la da loja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice C: Entrevista Pastel 

Realizada em 19/05/2010 

Nuevo, Hate, Love, New Paint, 29 anos, estudante universitário, natural de Porto Alegre, 

mora em SM há 15 anos 

 

Que mídias você consome? 

Televisão, jornal. Internet. Muita Internet. Muito mais que impressos. 

Dois programas da TV 

Programa do Jô e Jornal da Globo. 

E na internet? 

Musica, vídeos de grafite e pornografia. Acesso Google, Youtube, MSN. Sites de 

relacionamentos eu não costumo acessar. 

Como você se percebe no grafite? 

Até falar grafiteiro é meio forçado. Eu pinto. Sou artista.  No inicio era vandalismo mesmo. 

Mas agora faço muito mais coisas. Hoje penso muito mais no que vou fazer do que chegar e 

“vomitar” na rua. 

Na rua posso ser o que eu quiser. Assinar um nome hoje e outro amanha. Mas a crew é 

sempre a mesma: FPK.  

A FPK existe desde 2001-2002. 

Qual a diferença entre gafite e pichação?  



Esteticamente o picho é reto. Preto. Clássico. Linha vertical. O grafite tem o rotulo de 

colorido, bonitinho. Mas pra quem vive isso não vê diferença. Eu posso sair sem tinta, só com 

uma caneta... um pedaço de carvão. Faço o tagging. 

Tu sai para marcar território então? 

É que nem cachorro que mija por ai. Eu marco por onde eu passo. Quando tu passar pela tua 

marca de novo tu vai lembrar que em outro dia, outra hora tu esteve por ali e vai lembrar de 

toda uma situação. É algo muito mais pra mim que para os outros. 

Mas muita gente passa pelo teu tag... 

Muita gente passa mas não percebem. Nem vêem o que esta escrito. Eu faço pra mim. Se você 

gostou, gostou. Se não gostou, come menos. 

Como a mídia mostra essa pratica?  

Cara a mídia tem se aproveitado muito disso. Nos últimos anos tu vê desde coca-cola com 

referencia de grafite ate propaganda de carro. Os artistas brasileiros são mais reconhecidos La 

fora do que aqui dentro. Vivendo só de grafite. Tem o aspecto positivo e negativo. Porque tu 

acaba vendendo algo que, de certa forma, não é verdadeira. Só porque aparece um grafite na 

televisão que aquilo seja grafite. Grafite ta na rua. É efêmero. 

A mídia faz a ligação do grafite com a cultura jovem pra vender refrigerante, carros...  

E as noticias? 

Os jornais costumam mostrar só o lado “criminal” da cena. Gostam muito da palavra 

“vândalos”. O jornal local já fez algumas matérias interessantes sobre o grafite, embora 

sempre tenham distorcido alguma informação. Mas geralmente quando aparece é pra falar 

mal. 

Outra coisa. Assim como aqui em Santa Maria tem a campanha Crack nem Pensar da RBS, lá 

Porto Alegre tem o Disk Denuncia que é apoiado pelos veículos de comunicação. 

Como é competir com a publicidade? 

A violência visual da publicidade é muito maior. Eles usam outdoor, front line, uma placa em 

cada esquina. É desleal. Eles ganham pra fazer isso e nos pagamos pra fazer. 



Você conhece a Subsolo Art? Como conhceu? 

Sim, conheço.  Pode-se considerar a segunda geração do grafite em Santa Maria. Conheci 

através dos criadores do site por andar com eles mesmo. Pintar com eles.  Acho legal porque é 

difícil encontrar o material pra pintar. A Subsolo é o único lugar onde eu encontro. Se não for 

com eles eu tenho que encomendar direto de Porto Alegre ou São Paulo e vai sair bem mais 

caro. 

Já comprou na Subsolo então?  

Já comprei muitos caps. Eu comprei direto com o Cauê. Eu vi pela internet os produtos e fui 

La comprar direto com ele. Acesso sempre o blog para ver as novidade. Ele esta na minha 

lista de Favoritos. 

Eu vi vídeos das tuas ações no blog. Como eles chegaram la? 

Aquilo (Bomb em um Outdoor) foi uma ação minha com o Alemão Doze –que  hoje não pinta 

mais –  em Camobi. Fui pra casa dele e esperamos ate umas três da manhã e saímos. Ele levou 

uma filmadora boa que ele tinha e escolhemos um pico. A partir disso ele criou um clip pra 

divulgar pra galera. Era aquela cena com outras, um mini DVD da FPK pra mostrar pra 

galera. Até descobrimos que já estavam pirateando e vendendo em Porto Alegre. Hoje já está 

no You Tube, é só procurar. E foi de lá que os guris pegaram. 

Então não foste tu quem mandou o vídeo pra Subsolo Art? 

Não. Mas nem me importo mesmo. Como está na internet não tem como regular. Tu não 

precisa vender o vídeo. Tu vai ter um retorno muito maior por que muito mais pessoas vão 

estar assistindo o vídeo. Está valorizando teu trabalho. Faz conexões, cria elos. Muita gente 

vai te conhecer. 

 

Tu busca referencias na internet. Como elas te influenciam? 

Ah... Pra pegar uma base de cor, se ligar em um efeito de luz, brilho. Grafite é muita técnica. 

Prática e técnica.  

O que você costuma ler no blog da Subsolo Art? 



Leio sempre os últimos posts. Já vi coisas bem legais. Skate, grafite, pichação, trens, 

vandalismo, o diabo à quatro. Gosto de ver os vídeos que a galera posta. Coisa de São Paulo, 

Curitiba. Eu já comentei algumas vezes, mas prefiro só assistir. Nunca colaborei diretamente. 

Se tem algo meu, não fui eu quem mandou.  

O que você busca na internet em relação a grafite? 

Vou no Google direto. Procuro mais referencias de grafite pelo mundo. Acesso fotologs e 

páginas pessoais. 

A internet é aliada do grafite? 

A internet fortaleceu demais a cena. 

Quando eu comecei a pintar a única referencia de grafite que eu tinha era em revistas de skate 

em matérias que saiam fotos. Até então eu não tinha, não sabia. A informação não chegava 

aqui. No inicio dos anos 2000 não eram todos que tinham internet. Tu tinhas que garimpar. 

Desde contatos até acesso a material. A internet fortaleceu a cena, com certeza. Conheci muita 

gente que conhecia só por revista, só por ver os “trampos” na linha (nos vagões) eu comecei a 

conversar pelo MSN e outros eu conheci pessoalmente depois.  Facilita o contato e a 

informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice D: Entrevista Braziliano 

Realizada em 19/05/2010 

Braziliano,29 anos, designer, Total Vanda (TV), FPK, Santa Maria 

 

Que mídias você consome? 

Internet, televisão fechada. Gosto de informações mais especificas. Na internet eu não gosto 

muito de me comunicar, embora eu tenha tudo: Orkut,fotolog, videolog, flickr, facebook, 

myspace, tweeter, muitos emails. Gosto de testar as linguagens digitais de cada um.  

Para uma comunicação curta, rápida, até uso o MSN. Mas para trocar outras idéias, sobre 

grafite, uso, principalmente o fotolog. Lá conseguíamos fazer contatos com gente de fora. 

Fizemos alguns intercâmbios. A galera já foi pra São Paulo intermediado por pessoas que 

conhecemos no fotolog. E lá nos encontramos pra pintar juntos. Primeiro fotolog, depois 

MSN. 

Eu acesso Sneakers Br e The Hype Br. São sites relacionados com questões de moda e design. 

Na teve eu assisto Larica Total no Canal Brasil. E o programa Estranho Mundo do Zé do 

Caixão, também do Canal Brasil. 

Quem é você na rua? 

Antes do grafite tem a rua. Antes de tudo eu sou uma pessoa da rua. Na parede colocamos 

uma perspectiva 2D. mas nós estamos vivendo aquilo. Andando de skate, se deslocar, 

conversar, se juntar em grupo, beber, fazer qualquer coisa na rua, o grafite é complementar 

disso. É o visual do que é “a rua”. É como ter em casa um bibelô. São os nossos signos.  

Uma poética do particular coletivo. 

Todos sabem que é contra a lei. Eu não sou um oprimido. 



Como crew eu questiono o poder. As instituições querem as noites vazias, mas as noites são 

nossas. As pessoas querem poder para manter as ruas limpas. mas limpas de quem, se 

ninguém usufrui? Quem esta ali somos nós, a rua é nossa. 

Pichamos pra demonstrar nossa presença, o incomodo. Da rua pra fora não tem dono. É de 

quem está na rua. 

Eu picho, grafito e vandalizo. 

Tem diferença entre picho e grafite? 

Picho e grafite tem diferenças estéticas mas no fundo estão no mesmo fluxo 

O grafite é uma manifestação de liberdade urbana. Não tem como domesticar esta atitude. 

Grafite esta na rua. Não adianta ter um Nescau Radical com um skate na propaganda se você 

não pode andar de skate na rua. 

Você é artista ou criminoso? 

É um vandalismo poético. Não me vejo como criminoso. Não sou mais criminoso que 

quaisquer outras práticas visuais na cidade. A parada de ônibus mais feia do mundo é aqui. 

Isso é um crime visual. Quando começa a rolar umas ondas tipo vários prédios pintados de cor 

pêssego. Não consigo competir com essa galera. 

Quando você pinta você não esta depredando o patrimônio. Pelo contrario, você esta 

acrescentando uma camada de tinta a parede. Agregando valor ao imóvel. Por isso a lei 

mudou e a pichação não caracteriza mais dano ao patrimônio por não destruir nada. Apenas 

crime ambiental. Há também o código de postura de Santa Maria que diz que grafite e 

pichação é crime. A lei que tratava de dano ao patrimônio era a mesma que enquadrava 

skatistas e bikers que andavam pela cidade. 

Como a mídia trata o assunto do grafite?  

Em nível mundial vemos discussões calorosas em torno do assunto. Mas aqui em Santa Maria 

ela parece uma crise. Algo que esta engasgado, que não consegue sair do lugar. Pois como 

temos uma lei municipal que trata como crime, não temos incentivo. Quando se fala de grafite 

e pichação aqui na cidade, os jornalistas não se propõe a entender melhor o assunto. Tentar 

entender a vivencia. Eles pegam o bonde andando. Fazem jornalismo sentado, sem ir a 

campo. Os assuntos se repetem. No inicio tentaram fazer uma ponte com o hip-hop mas logo 



conseguimos desvencilhar isso. Pergunta qual foi o último rap feito na cidade. E pergunta o 

que já se viu escrito na ruas. 

Quando um jornalista escreve, ele já tem a preocupação de facilitar para o leitor. Já vem 

mastigada a informação. Podemos até ver uma noticia positiva sobre o grafite mas depois 

aparece um “Ratinho” da vida e diz que tem que esfolar os grafiteiros. Assim como se esfola 

um pedófilo homicida. 

E dentro da internet, onde o colaborador é você? 

Ainda acho que o tema esteja um tanto ilhado aqui pelo interior. Se você vai para São Paulo e 

diz que é pichador, as pessoas vão levar melhor por que elas já tem uma opinião formada 

sobre o assunto. Aqui se você falar que é pichador não é tão agradável.  

A internet é legal pra ver a produção de outros lugares. Através do Fotolog e Orkut. Tu vai La 

e olha uma foto, comenta ela, pergunta onde ela foi feite, diz “ah, que legal”, da um apoio 

moral pro cara que ta produzindo. No Orkut podemos ver melhor nomeados as “siglas”, as 

crews, da cidade. 

Na Rede eu tenho material no meu Fotolog, no Flicker. Estou fazendo um segundo Flickr.  

Como teu trabalho sai da rua para a Rede?  

No inicio bastava minha memória visual. Mas depois pensei em fotografar e publicar. Pensei 

que a galera não vai poder passar pelas mesmas ruas que eu passo. Então se eu fotografar e 

publicar, potencializa o fluxo. E potencializou. Há uma nova geração que busca muitas 

referencias na internet. A fotografia ajuda e o contato midiático funciona nesse aspecto. As 

pessoas olham o dia que tu pintou, a hora, o lugar, e isso cria uma atmosfera propícia para o 

desenvolvimento do grafite. Essa nova geração que busca referencias não foi buscar em Paris 

ou em Nova Iorque, elas olham o que esta próximo delas. Na rua. A mídia e a fotografia 

ajudam assim. Não é todo material que é registrado em fotos. Mais de 50% não é registrado.  

Tem preocupação em registrar os trabalhos pra publicar? 

A preocupação é mais como um registro pessoal. Uma foto de recordação. Poder visualizar no 

futuro. Eu tenho umas fotos de uma vez que pintei nos pilares do Carrefour, quando ainda era 

Hugo Taylor. Hoje eu olho, daqui 20 anos vou olhar, e vou lembrar daquele dia que pintei la... 

Antes mesmo de ser um mercado.  



E o processo inverso? Da internet para a parede? 

É mais nuances técnicas. Estamos sempre a procura de materiais melhores e a internet nos 

possibilita visualizar os melhores materiais. Tu pode também pegar técnicas de outros 

trabalhos... Como em São Paulo que usam um fio pra afinar a espessura do jato de spray. 

Olhar como faz uma curva... uma sobreposição.. Olha como faz um dégradé. Vale como 

referencia. 

Você conhece a Subsolo Art? Como conheceu? 

Sim. Conheci pela proximidade com os fundadores do site. A crew QQ1. Acompanhei desde 

que eles tiveram a idéia de fazer a loja e o blog para manter o fluxo da rapaziada. A última 

vez que entrei no site eu assisti uma reportagem do Cabrini sobre pichação. Era um link do 

You Tube, mas tinha o programa inteiro. La eles potencializam o grafite. Gosto por que eles 

tem uma característica amadora de pegar os vídeos da galera na rua. Alguns vídeo feitos em 

celular mesmo, La de outro estado. 

Como funciona o intercambio cultural através da internet? 

A internet é aliada do movimento. Porque quando um jornalista faz uma matéria, ela se 

dissolve no mar da informação e a informação do grafite nesses site concretiza o movimento. 

No Flicker do Choque Fotos, quando ele postou as fotos o ataque a Faculdade de Belas Artes 

de São Paulo, era legal de ver o comentário de muita gente conhecida aqui de Santa Maria, 

Porto Alegre, São Paulo, todo mundo dando um pitaco na história. 

Acontece muitas guerras secretas dentro destes sites. Em São Paulo houve ataques de 

pichadores sobre alguns painéis em tuneis da cidade e eu visualizei que não era uma questão 

pessoal, mas sim para questionar.  

Você colabora com a Subsolo Art? 

Tem algumas fotos minha La sim. O Cauê perguntou se podia postar lá e eu liberei.  Foi o 

máximo que colaborei lá. Prefiro ser o consumidor desta empresa. Já comprei La. Sempre que 

posso eu compro. Compro canetas, tintas. Eu compro direto com os guris.   

Apêndice E: Entrevista Insone QQ1 

Realizada em 27/05/2010 



21 anos, Operador de estoque e micro empresário, natural de Santa Maria 

 

Que mídias você consome? 

Eu assisto TV de vem em quando. Rádio muito pouco. Internet, com certeza é o meio que 

mais gosto porque eu posso selecionar o que eu quero assistir. Claro que não deve se limitar a 

isso. Tu tens que consumir outras mídias. Acabo utilizando a TV depois da internet. Impresso 

leio a revista Superinteressante e Grafitti. 

Na internet eu acesso ao meu site (Subsolo Art) e o Google. 

Quem é você no meio do grafite? 

Eu pinto desde 2004, assino Insone e sou da QQ1 crew de Santa Maria.  

Qual a diferença entre as praticas? 

A única diferença é na técnica. Mas no fundo a essência é a mesma. É tudo arte. E como 

mídia é um lance que tu consome e é consumido por ela. A distinção é estética. 

Tu é artista ou criminoso? 

Sou um artista criminoso. Faz mais de ano que não desenho, mas sempre pinto pelas ruas.  

Como a mídia representa o grafite? 

Isso esta em qualquer canto do mundo e a mídia se aproveita disso como se aproveita de 

qualquer “moda”. Hoje em dia todo mundo já ouviu falar de grafite. Quando eu digo que não 

gosto de TV é por que eu não posso selecionar o conteúdo. Em geral TV e internet tem os 

mesmo conteúdos. As vezes falam coisas positivas, outras vezes não. Hoje em dia até a TV já 

esta trazendo a internet pra dentro dela...Colocando vídeos do You Tube na programação... 

Com a facilidade de publicação na internet é legal de tu ver o que as pessoas estão fazendo, 

muito mais do que os veículos noticiosos mostram. Até por que essa mídia jamais vai apoiar o 

grafite que é ilegal. Tem exceções porque grafiteiro também gosta de pintar murais, não é só 

vandalismo, é arte. 



O jornal impresso de Santa Maria eu gosto porque ele, bem ou mal, mostra a cena do grafite 

da cidade. Tu podes ver uma foto da ação ou do trabalho. É uma intervenção. Na hora que o 

grafiteiro faz, ele esta causando, movimentando a cidade. 

O Que a internet oferece em relação ao grafite? 

O melhor da internet é a possibilidade de tu publicar qualquer coisa e poder assinar embaixo.  

Eu procuro na internet fotos e vídeos de grafite em trem. Procuro muito em Fotologs. O 

Fotolog é uma grande referencia para o grafite. Há muitos anos os grafiteiros do mundo todo 

vêm postando material lá. O You Tube está se tornando também. 

Eu sou cadastrado em Fotolog, Orkut, MySpace.  

Quando você sai para pintar, tem a preocupação de fotografar ou filmar pra publicar 

depois? 

A preocupação é de ter o registro dos teus trabalhos. Grafite tu faz e cinco minutos depois 

pode não estar mais. Pra acompanhar a evolução do trabalho. 

Hoje não tenho divulgado muito meu trabalho. Quando publico algo eu tenho a preocupação 

de postar uma foto com uma estética mais apurada. Rica em detalhe. Ou um vídeo já editado. 

O fotolog da QQ1 está um pouco parado porque começaram a copiar as fotos e divulgar sem 

autorização nem créditos. Resolvi tirar tudo pra colocar de novo só quando tiver marca 

d‟água. 

O conteúdo do Fotolog e do Subsolo Art são diferentes. O Fotolog é muito mais pessoal. O 

Subsolo é pra movimentar toda a cena do grafite e arte de rua. É mais democrático.   

Como começou o Subsolo Art? 

Começou há um ano mais ou menos. Acontece que aqui na cidade não encontramos material 

pra pintar. Tínhamos que ir a outras cidades pra encontrar materiais diferenciados a um bom 

preço.  Eu quis material pra fazer meus trabalhos.. mas não podia trazer o matéria só pra 

mim.. é muito caro e egoísta. Por que se só eu tiver o material, o único trabalho na rua vai ser 

o meu? Não. Eu quero ver o trabalho de mais pessoas.  

O site inicialmente se chamava Flow Ink. Eu quis investir para montar uma loja mesmo. E 

hoje estou vendendo para todo o Brasil. Muito mais do que Santa Maria em si. Por já haver 

outro site com esse nome, eu mudei para o Subsolo Art. 



AI já pensei num site que fosse mais que uma loja. Queria algo que todos pudessem 

contribuir. 

Como é o site? 

A loja é virtual. Não tenho loja física porque a cidade ainda não suporta esse mercado. A 

internet tem me ajudado muito a vender. Logo quero estar revendendo grandes quantidades de 

produtos. 

A galeria de fotos é bem democrático. Esse material é enviado por usuários cadastrados no 

site. São fotos de todas as regiões do país, cidades que tu nem imagina que existe tem uma 

cena forte de grafite. 

O material do blog tem muita coisa de colaboradores, mas muita coisa sou eu mesmo que 

procuro pela internet. 

Como a internet movimenta a cena do grafite? 

O grafite é visto no mundo todo, mas mesmo assim ainda há uma dificuldade de encontrar 

esse material. Principalmente no interior, como aqui. Lojas especializadas tu só encontra nas 

capitais. E não é só nas capitais que se pinta.  

Como as pessoas chegam até a Subsolo Art? 

Através de outras mídias. A publicidade é apaixonante. Tu tem Fotolog, Orkut, MySpace, 

Tweeter, YouTube e uma hora ou outra alguém vai chegar nos perfis da Subsolo, de lá vão 

chegar ao site da Subsolo Art, vão começar a cessar todos os dias, entrar em contato, vão 

comprar, vão mandar fotos. 

O mais acessado é o blog da Subsolo, depois a loja. 

Eu peço que se cadastrem, e quando mandem fotos que seja renomeada e com descrição para 

que não apareça nenhuma legenda errada. 

Hoje eu atualizo uma vez a cada dois dias, na média. 

 Os vídeos que posto são incorporados do You Tube, na maioria. Por questão de espaço do 

site eu faço questão de fazer o upload no youtube e depois eu trago o link para o site. Até 

porque ai é mais uma plataforma pra acessarem. 



Tem downloads que eu disponibilizo. Não sei se é liberado, mas eu coloco links de outros 

sites... não sou eu quem começou a pirataria. 

A galeria de fotos é divida em categorias. 

Dados sobre a Subsolo Art. 

Média de 180 acessos diários no site. Desse número, 25 são de Santa Maria 

Mais de 77 mil pessoas já acessaram de junho 2006 maio 2010 

Cadastrados no site 150 

Newsletter 258 

Olhando os registros das visitas há a pergunta “como conheceu”: Google, Orkut e indicação 

são os mais comuns. 

 

 

 

 

Apêndice F: Entrevista com Régis, Vagal 

Feita por e-mail e entregue dia 21/05/2010 

Quem é você? Ocupação, idade, naturalidade. 



Régis Santos, assistente de fotografia, fotógrafo free lancer e escritor urbano, 28 anos, natural 

de São Borja, RS, Brasil. 

Que mídias (quais veículos de comunicação) você consome? 

Internet. 

Cite duas publicações de cada mídia que você consome. 

Flickr e YouTube. 

Como se percebe ao falar de “crew” e como é seu trabalho individual? 

Na minha concepção uma crew é um grupo de amigos que tem os mesmos interesses e 

afinidades quando saem pra intervir na rua, independente se estão todos juntos ou separados, e 

nada impede que essas pessoas participem de outros grupos distintos, cito meu caso como 

exemplo, eu assino em duas turmas diferentes. Porém essa visão não reflete a realidade, 

existem crews onde muitas vezes as pessoas nem se conhecem, ou mesmo quando se 

conhecem podem existir divergências entre elas a ponto de não se falarem. Devido a minha 

mudança para São Paulo, meu trabalho absorveu influências das mais diversas, o que 

ocasionou mudanças significativas no rumo da minha pesquisa. O que eram formas abstratas 

se metamorfosearam em letras, porém sem perder seu caráter irônico/ pornô, ou seja sem 

deixar de lado a essência que deu origem a tudo. 

 

Embora eu prefira não fazer distinção entre as duas práticas, pode me dizer qual a 

diferença entre pichação e grafite? 

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, somente estando imerso nesse universo, pude realmente sentir a diferença  



que existe entre o grafite e a pixação. Sendo assim, não tenho como explicar essa diferença, 

pois essa percepção se da em cada indivíduo imerso nesse contexto. 

Como se reconhece pela pratica? Artista ou criminoso?  

Um artista criminoso. 

Como o grafite/pichação é mostrado na mídia? 

De forma completamente equivocada. 

Qual a relação entre internet e o grafite? 

Acredito que essa relação é a mais amistosa possível, a internet é uma fonte inesgotável de 

informação. Além de contribuir para inter-relação entre os indivíduos, o que acaba encurtando 

as distancias entre as pessoas. 

Que sites você freqüenta? 

Redes sociais, e sites especializados na área. 

Como o teu trabalho sai das ruas e vai para a Rede? 

Através da fotografia digital, e a posterior postagem em redes sociais que frequento. 

Onde você publica o material? 

O material é somente publicado na internet em redes sociais. 

Que material é esse? 



Fotografias digitais de ações e de trabalhos finalizados. 

Onde você busca\consome material desta natureza? 

Na rua, na internet e em livros e revistas impressos. 

A internet e as redes digitais ajudam a consolidar uma identidade coletiva e/ou 

individual da prática? 

A internet como um todo tem um papel crucial na difusão de informação, conhecimento bem 

como no estreitamento das fronteiras entre as pessoas. Além de também contribuir para a 

construção de uma identidade coletiva e individual da prática. Porém nada supera uma 

vivência observador-analítica na rua. 

Conhece a Subsolo Art? Como conheceu? 

Sim. Conheço a subsolo porque os coordenadores da marca são meus amigos pessoais. 

Você colabora com o blog? 

Não, apenas acompanho. 

Como um blog como esse transforma a cena do grafite/pichação? 

Não acredito que esses veículos[redes sociais] tenham um papel transformador, mas sim um 

papel difusor, de conhecimento e informação. Somente tendo acesso a informação e ao 

conhecimento é que podemos transformar algo, e nesse sentido o blog em questão cumpre seu  

trabalho de forma construtiva e enriquecedora. 

 


