
 

 
 

 

 

 

LINGUAGENS VISUAIS DOS PICHADORES E GRAFITEIROS EM 
ALAGOINHAS–BA 

 

Rogerio Alves Oliveira 
Mestrando – UEFS 

rogeriosmv@gmail.com 
  

Dr. Francisco Antônio Zorzo 
Professor – UEFS 
fazfeira@uefs.br 

 
 

Dr. Antônio Wilson Silva de Souza 
Professor – UEFS 

antoniowilsonsilv@gmail.com 
 

ÁREA: NARRATIVAS E REPRESENTAÇÕES CULTURAIS 

 

RESUMO: 

O artigo discorre sobre a importância das imagens - criadas por pichadores e grafiteiros em 

espaços urbanos - como forma de linguagem para comunicação com a sociedade; como 

também descreve a diferença entre pichação e grafite, como vivem esses agentes culturais, 

suas memórias sociais, motivações, linguagens visuais utilizadas e as necessidades da 

interatividade com a sociedade. 
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1 CONTEXTO HISTÓRICO, SÓCIO-CULTURAL, GEOPOLÍTICA, ECONÔMICA E 
AMBIENTAL DE ALAGOINHAS-BA. 

 “Conta a tradição que, em fins do século XVIII, um sacerdote português cuja identidade a 

História não guardou, fundou uma capela no sítio em que existe atualmente o Município de 

Alagoinhas, topônimo resultante da existência, na região, de grande número de pequenas 

lagoas. A cidade de Alagoinhas está localizada na região do litoral norte da Bahia, no portal 

do sertão baiano. Está distante da capital baiana – Salvador por 107km.  

Alagoinhas tem a economia proveniente de serviços (comércio), indústria e extração mineral e 

vegetal, sendo predominante a monocultura de eucalipto, também responsável pelo inchaço 

das zonas periféricas da cidade devido à migração de pequenos agricultores pela expansão 

agrícola das multinacionais e transnacionais desse segmento. Alagoinhas possui no seu sub-

solo um grandioso aquífero de alta qualidade, motivo da existencia de algumas industrias 

como a fábrica Primo Schincariol e a fábrica peruana de refrigerante São Miguel. 

Nos últimos anos, observa-se crescente instalação e expansão do comércio varejista como as 

Lojas Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, G Barbosa, etc..  

A cidade de Alagoinhas possui população de 141.949 pessoas (Idem, 2010). Segundo IBGE 

(2003), Alagoinhas possui índice de incidência de pobreza em 39,84%. E no âmbito 

acadêmico, a cidade possui um Campus Universitário da Uneb e 5 Faculdades particulares. 

Sobre as manifestações e produções das Linguagens Visuais desenvolvidas em Alagoinhas, 

existem alguns artistas que desenvolvem excelentes trabalhos, entretanto ainda são tímidas as 

iniciativas para socializar técnicas, visibilizar e reconhecer agentes culturais anônimos que 

desenvolvem trabalhos como pinturas artísticas, esculturas, dentre outras práticas da 

Linguagem Visual. 

 

2 COMPREENDENDO A PRÁTICA DA PICHAÇÃO E DO GRAFITE 

A história do movimento do Grafite como arte de rua começou nos EUA na década de 30 

(SILVA, 2008). A palavra grafite vem do italiano "graffiti"1 que é o plural de graffito. 

Graffito significa em latim e italiano "escritas feitas com carvão". Grafite vem da palavra 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A escolha de dois ”ff” e de um “i” no final na palavra graffiti, e não grafite, é consensual para os grupos dos pichadores e grafiteiros, como 

também a escrita pixação, com X, em que se escreve pichação, objetivando remeterem à arte. (FERREIRA, 2007, p.7 e 8). 
Epistemologicamente a palavra grafite, vem do ato de grafitar, (s.f. Forma corrente de grafita, (...). Inscrição ou desenho rabiscados à mão 
sobre um muro, uma parede, uma estátua etc.; Disponível em: <http://www.dicio.com.br/grafite/>. Acessado em 01.12.2011; 



 

 
 

 

"graphéin", que em grego significa escrever. No Brasil, o Grafite começou na década de 60, 

como forma de inserir o Grafite na história brasileira no momento em que a representação 

coletiva era de ruptura com o passado e de busca por mudanças. (SILVA, 2008, p. 223).  

Os praticantes de pichação (na sua maioria) não possuem conhecimento artístico profissional, 

sobrevivem geralmente nas periferias das cidades, sem perspectivas de ascensão, com 

carências diversas, principalmente da justiça social. Sobrevivem de trabalhos sazonais. Já os 

praticantes do grafismo, desenvolvem suas habilidades mais direcionadas ao “artístico”, com 

desenhos mais elaborados, porém compartilham das mesmas necessidades, e que sobrevivem 

também nas periferias das cidades.  E no contexto sociológico e psicológico da “sociedade” 

que estão inseridos desenvolvem suas produções. 

Posto a intensidade e ambiguidade em que o senso comum costuma confundir pichação e 

grafite (LAZZARIN, 2006, p. 5), e em que muitos casos a pichação tem assumido o papel de 

ovelha negra do grafite (TAVARES, 2010, p. 23), é muito importante citar que a pichação 

(...) parte de um processo mais anárquico de criação, onde o que importa é transgredir e até 

agredir; marcar a presença, provocar, chamar a atenção sobre si e sobre o suporte. 

(JAKOBSON, 1970, p. 48) 

É evidente que não é correto a violação das práticas em locais públicos e privados sem 

autorização, mas, a pichação também é um fenômeno da comunicação (TAVARES, 2010, p. 

23), visto que traços e linhas são objetivados. 

De imediato parece que os pichadores utilizam a pratica de pichar como confrontação 

violenta e provocação da autoridade, sem qualquer pretensão artística (Idem, 2006, p. 5), e 

de que ao pichador interessa mais o ato, o rito, o aparecer, o transgredir,  e menos o 

processo criador  (JAKOBSON, 1970, p. 48).  

Entretanto, observa-se que de acordo com diversos depoimentos e entrevistas, os grafiteiros 

classificam a pixação como uma manifestação, um estilo no interior do próprio graffiti. 

(FERREIRA, 2007, p.57). Esse ponto de vista dos grafiteiros pode ser entendido porque a 

pichação e grafite advêm de uma mesma raiz: são, necessariamente formas de intervenção e 

transgressão do espaço urbano (JAKOBSON, 1970, p. 41), e de que muitos grafiteiros mais 

velhos e bastante conhecidos atualmente foram pixadores antes de se tornarem grafiteiros, o 

que atesta que vale para alguns tal passagem. (FERREIRA, 2007, p.59). 

A pixação é transitória, praticada durante um período determinado na vida dos jovens, já o 

graffiti se mostra como uma possibilidade de projeto de vida, conciliando sua prática com a 

vida adulta. (Idem, p.64); Essa mudança acredita-se que seja por uma escolha natural, do 



 

 
 

 

querer fazer o que acha que deve fazer, é o encontro do desejo e da intenção, é o observar as 

diferenças estéticas, e assim escolherem entre o grafite [que] privilegia a imagem, [e] a 

pichação, [que utiliza mais] a palavra e/ou a letra. (SODRE, 2006, p.7). E por privilegiar a 

imagem, geralmente o agente necessita de habilidade artística para elaborar as máscaras, 

controlar as sprayações, os broxas, escolher o local, cor e material a serem usados. 

(JAKOBSON, 1970, p. 53). 

É dessa forma que afirmam que para o grafite, tudo é importante, desde o local onde vão 

realizar a prática, geralmente os murais, até o controle na criação, as escolhas, que vão desde 

as cores, até o desenho proposto, ou seja o tema a abordar, como também geralmente se 

preocupam com os detalhes, os contornos, a qualidade da produção (Lara, 1996), é um dos 

fatores preponderantes para os grafiteiros.  

Essas técnicas desenvolvidas e/ou aprendidas, e utilizadas são um dos motivos pelos quais os 

grafiteiros e pichadores desenvolvem seus diálogos e participam de rede social. Apesar de 

geralmente os pichadores conhecerem os grafiteiros, e vice-versa, e pertencerem a uma rede 

social única (FERREIRA, 2007, p.61). 

O que unem os pichadores e grafiteiros, além de ser a pichação uma espécie de estágio 

precoce na maioria dos casos, para se tornar grafiteiro, é a linguagem dos grafiteiros [e] a das 

pichações (....)[serem] a transgressão enfatizada pelo ritual do risco. (JAKOBSON. 1970, p. 

50). Assim tanto a pichação como o grafite estão na mesma chave em relação ao espaço 

urbano: são formas de intervenção. (FERREIRA, 2007, p. 58).  

Todavia, essas formas de intervenções existem sentidos e objetivos. A pichação contribui para 

deixar marcas no espaço urbano, em muito dos casos para um público específico, fazendo 

aflorar o imaginário dos sujeitos; é nesse mesmo espaço que acontece o grafite, ele também 

agindo sobre o nosso imaginário, criando brechas entre ele e a realidade. (TAVARES, 2010, 

p. 28). 

Nesse contexto de desenhar pela necessidade de expressão, “despertando” pela intuição 

(TRINCHÃO, 2008), os “murais” evidenciados, utilizados por pichadores e grafiteiros 

proporcionam amostras através da pichação e do Grafite, das correlações das ideologias, 

comportamentos e necessidades. Assim, compreender os significados e significantes que estão 

representados nas Pichações e Grafitagens produzidos nas cidades, devem-se conhecer os 

contextos da metrópole em que estão inseridos.  

 

 



 

 
 

 

 
3 PENSAMENTOS E PRÁTICAS DOS PICHADORES E GRAFITEIROS 

Os bairros e/ou localidades vistos como território são importantes como variáveis para 

estabelecer limites sociológicos e psicológicos à liberdade individual, e que o modo de viver e 

as ideologias individualistas vão variar de acordo com as diferentes situações, contextos e 

trajetórias (VELHO, 2000, p. 19). E por necessidade de “cuidar” do território em que vivem, 

esses agentes praticam registros e “preservam” sua memória – evidenciando as suas 

necessidades. Os objetos que os rodeiam e suas vivências no meio social contribuem para o 

desenvolvimento da essência motivacional para as práticas afirmativas através da pichação e 

do grafite. 

Essas afirmações são expressas por simbologias próprias que demarcam seu território e criam 

grupos e “memória” social. Essa memória é importante por permitir analisar as 

representações produzidas como resultado de uma experiência concreta e de desejos sobre 

um determinado espaço geográfico (ARRUDA, 2000, p.41).  

Outra necessidade é a medição do poder entre grupos. Observa-se “invasão” de pichadores 

objetivando discordarem da ideologia, produção e notoriamente da “posse” em outro 

território. Além disso, há necessidade de expressarem e transmitirem suas inquietações. 

Dentre muitas está a força às idéias de liberdade e igualdade que surge da necessidade de 

romper com a opressão e rigidez de sistemas tradicionais de dominação e organização social 

(VELHO, 2000, p.20/21).  

Dentre alguns símbolos dessa prática, é a inserção de um X (Figura I), por cima da assinatura 

do ator. Assinando sua prática, próximo ao feito. Observa-se que o agente rejeitou a suástica 

nazista, simbologia que referencia intolerância/autoritarismo.  

 

 

 

 

 

 
                        Figura I: Simbologia de conflito territorial – Pista de Skate – Alagoinhas-BA. 

                              Fonte: Acervo particular do Pesquisador 
 



 

 
 

 

Outro modo de negação é a utilização de um vocabulário específico para o mundo dos 

pichadores, que serve tanto para a rejeição, como também para a comunicação oral entre 

grupos; dentre alguns exemplos estão: “bafo que é pichador que não respeita as pichações dos 

outros, e o quebra que é pichar em lugar mais alto do que os outros – dá mais ibope”. 

Nesse ultimo é justamente onde grupos inspiram práticas ousadas, e que chegam a violarem 

leis, ao utilizarem de expedientes para serem mais evidenciados e respeitados, como a prática 

em locais mais difíceis possíveis: em sacadas de prédios, monumentos, dentre outros lugares 

arriscados.  

Sentem a necessidade de serem evidenciados e de deixarem “marcadas” suas práticas, e 

assim, a memória se enraíza no concreto, em espaços, gestos, imagens e objetos; a história se 

liga estritamente a continuidades temporais, a progressões e a relações entre coisas (NORA, 

1984, p.19/20). 

Para os Pichadores e Grafiteiros, não importa onde estão os murais.  Pois, o mural, que é uma 

pintura em parede ou muro, podendo ser interna e externa, privada ou pública. Quando 

realizados em espaços fechados, perdem uma de suas dimensões: a urbana, com seu público 

anônimo. O muralismo tem uma conotação inegavelmente política/educativa/decorativa; 

inscrição indissociável de seu espaço arquitetônico (RAMOS, 1994, p. 55). 

A prática do desenhar e escrever advém do desejo e necessidade de expressar sentimento, 

ausências, carências; registrando e evidenciando (in)conscientemente essas manifestações em 

murais públicos. Essas manifestações são Desenhos como forma de linguagem, pela qual o 

homem exprime suas idéias por meio de linhas, sombras e cores, do mesmo modo que as 

exprimem por meio de palavras e frases. (TRINCHÃO, 2008, p. 407).  

Essas linguagens permeiam em fatores determinantes como: contexto, mensagem, contato, 

código, remetente e destinatário (JAKOBSON, 1970, p. 27). São nos contextos sociológicos, 

psicológicos, sociais e culturais que os agentes culturais vistos como remetentes, são 

incentivados à produção de códigos. Essas produções têm como objetivo principal a criação 

de mensagens para destinatários do seu próprio grupo, ou não.  As linguagens possuem as 

funções: referencial, metalinguística, fática e poética, que são utilizadas como mensagens para  

a sociedade em que estão inseridos.  

E assim, existindo emissor, receptor e mensagem, seja o Grafite, e/ou pichação é 

comunicação. É através dessa comunicação, entendida como linguagem é que os pichadores 

e/ou grafiteiros esboçam seus íntimos desejos, suas frustações, seus receios. As linguagens 

urbanas dos Pichadores e Grafiteiros revelam seus múltiplos códigos, as tensões, 



 

 
 

 

marginalizações, disputas e reivindicações dos seus habitantes, porque o que se escreve ou 

prescreve em seus micros é obra dos cidadãos, e não imposição das instâncias 

institucionalizadas (RAMOS, 1994, p. 33). 

Mas, devido a inúmeros fatores tais como: obscuridade dos registros, ausência de 

conhecimento pelas pessoas para analisarem as mensagens figurativas e do pouco tempo para 

observação - devido ao constante deslocamento, as produções não são aproveitadas como 

“peças” figurativas comunicacionais, e o(s) objetivo(s) não é(são) alcançado(s).  

Mesmo com a possibilidade da ausência da evidência, captação e interpretação pelos 

transeuntes e/ou dos membros do seu grupo social, a prática do Grafite continua sendo 

realizada. Mas, existem outros objetivos, como: satisfação da alma, a busca insaciável da 

prática do registro que conseguem quando pincham e/ou grafitam e, principalmente pela 

demarcação do território como ambiente em que vivem ou que escolheram como espécie de 

área da sua jurisdição. 

 

4 PICHADORES E GRAFITEIROS EM ALAGOINHAS 

Os sujeitos que praticam pichações e grafitagens em Alagoinhas são indivíduos na sua 

maioria do sexo masculino, entre 18 a 28 anos, residentes em bairros periféricos como rua do 

Catu, Barreiro, Pirinel, Petrolar, dentre outros, estudantes e ao mesmo tempo trabalhadores no 

comércio local. Participam de rede social onde comungam outras práticas como o esporte 

Skate, festas de rock e rap, geralmente se encontram nas praças Kennedy e Rui Barbosa, além 

dos lugares onde acontecem os eventos sociais e esportivos.  

Nota-se que as pichações e grafites em Alagoinhas tem traços, formas e cores semelhantes de 

Salvador e outras cidades brasileiras, devido estarem interagindo com o sistema de redes 

sociais e internet, e outros recursos interativos; entretanto, tendenciam realizarem mais 

produções voltadas para “pichação evoluída”, ou seja, pichações com nomes e frases mais 

trabalhadas, com fundo em contraste, sombras e outros recursos utilizados no Grafismo. 

Porém, existe em Alagoinhas também pichação “solta”, sem preocupação com acabamento 

e/ou estética, com a simples necessidade de comunicação com o seu grupo e/ou a sociedade. 

A cidade de Alagoinhas ainda tem um movimento de grafite incipiente e periférico. As 

produções são realizadas no espaço territorial dos sujeitos, por ser mais seguro do ponto de 

vista punitivo/repreensivo, devido o receio de serem surpreendidos por policiais e / ou 



 

 
 

 

vigilantes na área central, principalmente devido a nova Lei Federal 12.408 / 2011, que tratam 

da pichação e Grafitagem. 

Dentre mais de 30 entusiastas da Pichação e do Grafite em Alagoinhas, existe o grafiteiro com 

pseudônimo “Pinho”. Segundo seu relato em uma roda de amigos em março de 2011, ao 

conhecer o Grafite, ficou deslumbrado pelo contexto que envolve o segmento artístico:  

Taí algo que é indescritível, (...) o desenho surge pra mim, (...) formas 
distorcidas de coisas que vejo, leio ou mesmo a partir de situações vividas 
por mim ou por pessoas próximas(...).(...) apenas deixo fluir sabe, porque eu 
não produzo 100% da obra, apenas delimito pontos principais, (...) é neste 
momento que entro em transe, em contato com minha inspiração e deixo 
fluir.  

As imagens dos pichadores e grafiteiros reportam produções e interpretações particulares 

quanto a descrição e entendimento alusivas à iconografia e iconologia(BURKE. 2004). Como 

também que toda descrição da produção é problemática (BAXANDALL, 2006), visto que são 

sentimentos pessoais e reconstrução de fatos e ideologias próprias, do seu grupo, da sua 

sociedade, e dessa forma a memória individual é indissociável da organização social da vida. 

(POLLAK, 1989, p. 12). 

Todo o trabalho dos grafiteiros advém da imaginação, estado de espírito e “motiva-ação”; a 

visão dos conceitos e olhares transformadores e interpretativos  acerca de “elementos” 

técnicos de linguagem, seus significados e significantes, faz entender que o ato de pichar e 

grafitar consiste num sistema combinado de sensações e movimentos.( BERGSON, 1990, 

p.162). Cada obra é única e representa um estágio, um encontro consigo mesmo, a memória 

involuntária (DOURADO, 1989) desabrochada com suas recordações, seus desejos, com seus 

conflitos, sonhos, etc.  

O processo criativo é visto com frequência nas suas produções, as idéias surgem de forma a 

contribuírem para a permanência da visibilidade da pichação e do grafite como cultura de arte 

de rua. Um dos motivos para o sucesso está sobre o nosso imaginário, criando brechas entre 

ele e a realidade. (TAVARES. 2010, p. 28).  

O consumidor sente identificado com o processo criador, com a imagem representada, com a 

mensagem impressa nos produtos, e somente por isso, desperta o desejo de adquirir o produto 

que o identifica. Essa é uma das intenções de identificação da força capitalista, é um trabalho 

estratégico que utilizam as mensagens, cores, imagens com a finalidade de vender objetos, 

serviços, status e estilos de vida. (...) “Compre, tenha, seja”. (SODRE, 2006, p.5). 

O objetivo principal dessa “aceitação” das obras dos pichadores e grafiteiros pelo sistema 

capitalista é o aumento do consumo, e consequentemente o aumento das vendas. No outro 



 

 
 

 

viés da observação, mesmo que um tanto quanto danoso, reconhece, mesmo que 

indiretamente, a aceitação das técnicas das obras de arte dos Pichadores e Grafiteiros; mesmo 

que essas artes não estejam no local “apropriado”, os chamados murais. Os “murais” passam a 

ser a camisa, o boné, a calça, dentre outros bens adquiridos.  

Além do aspecto artístico, essas produções representam ideologias, opiniões e retratam a vida 

de grupos sociais. A iconografia (descrição da imagem) e a iconologia (entendimento da 

imagem) são trabalhadas (BARTHES, 1984), vistas e entendidas pelo sistema capitalista para 

a sociedade. A leitura da imagem é posta de forma a embelezar e a transmitir sentidos 

diversos, a quem adquire o bem. A apropriação, a nosso ver, visa uma história social dos 

usos e das interpretações, referidas a suas determinações fundamentais e inscritas nas 

práticas específicas que as produzem (CHARTIER, 1991, p. 180). 

Utilizar uma imagem em uma camisa, traduz geralmente a concordância da mensagem que ela 

passa. Essa mensagem está direcionada a quem a produz para quem a concorda. Quem veste a 

camisa. As propostas ideológicas dos pichadores e grafiteiros tem diversos objetivos, mas, o 

principal é chamar a atenção da sociedade, é contestador e reflexiva. O significante através da 

imagem, se faz ser lido, e interpretado como produto, na sociedade em que o proprietário da 

camisa convive. Não é uma simples marca, vai consigo uma gama de subjetividade e ideal em 

que o sujeito participa do processo transformador. 

Geralmente “jovens”, passam a afeiçoar-se, e serem agentes transformadores indiretamente, 

ao disseminarem as obras de arte quando utilizam o bem adquirido, interagindo na sua 

sociedade. As obras de arte advindas da pichação e do grafite são vistos como marcas 

reconhecidas e inovadoras. Sem a nova arte não haverá o novo homem (VIGOTSKI, p.329). 

A nova arte emerge em lugares abertos, para depois em produtos, como forma de contribuir 

para a identidade da sociedade, para a formação e o despertar cognitivo, estético, questionador 

e politizado do novo homem. (FLEXOR, 1999, p. 4). 

O novo artista sobrevive do seu trabalho, da sua criatividade e do seu reconhecimento devido 

à legitimidade das suas obras de arte. A legitimidade acontece quando existe a aceitação da 

sociedade e consequentemente o usufruto das suas obras de arte. (CHARTIER, 1991, p. 180 e 

181). 

O processo mercantilista por um lado garante a sobrevivência dos agentes culturais, em 

grosso modo, auxilia a visibilidade, a socialização e o reconhecimento, possibilitando ao 

grafite e a pichação notoriedade. Proporciona ao artista uma profissionalização capitalista do 



 

 
 

 

fazer para ter. Todavia, por outro lado, coloca em cheque o valor estético da obra de arte do 

artista. Compromete o fazer livre, intuitivo e efêmero. Ameaça em certo ponto a cultura. 

Escolher entre o fazer capitalista e o fazer arte de rua, para a rua, ainda são escolhas dos 

pichadores e grafiteiros. Eles ainda são os “protagonistas”. É escolha do artista e das suas 

intenções.  

 

5 CONSIDERAÇÕES 
 

A cidade de Alagoinhas com 141.949 habitantes, em seu processo de expansão, e com sua 

efervescência de atração de pessoas devido o crescimento agroindustrial, importa também 

culturas de outras regiões e países. A pichação e o Grafite visibilizam como cultura importada 

em uma cidade com incidência de pobreza em 39,84%, onde os praticantes dessa cultura (na 

sua maioria) não possuem conhecimento artístico profissional, sobrevivem geralmente nas 

periferias da cidade, com carências diversas. Sobrevivem de trabalhos sazonais. E nesse 

contexto e pela necessidade de expressão, as produções dos pichadores e grafiteiros fazem 

correlações das ideologias, comportamentos e necessidades. Essas afirmações são expressas 

por simbologias próprias que demarcam seu território e criam grupos e “memória” social.  

Os sujeitos que praticam pichações e grafitagens em Alagoinhas são indivíduos na sua 

maioria do sexo masculino, entre 18 a 28 anos, residentes em bairros periféricos (rua do Catu, 

Barreiro, Pirinel, Petrolar); estudantes e ao mesmo tempo trabalhadores no comércio local. 

Participam de rede social onde comungam outras práticas como o esporte Skate, festas de 

rock e rap, geralmente se encontram nas praças Kennedy e Rui Barbosa, além dos lugares. 

Suas produções ainda são incipientes e periféricas, realizam próximo às suas residências, 

delimitando seus espaços territoriais, e também por ser mais seguros do ponto de vista 

punitivo/repreensivo. 

Nota-se que as pichações e grafites em Alagoinhas tem traços, formas e cores semelhantes aos 

de Salvador e outras cidades brasileiras, devido estarem interagindo à interação com o sistema 

de redes sociais e internet, e outros recursos interativos; entretanto, tendenciam realizar mais 

produções voltadas para “pichação evoluída”, ou seja, pichações com nomes e frases mais 

trabalhadas, com fundo em contraste, sombras e outros recursos utilizados no Grafismo. 

Porém, existe também pichação “solta”, sem preocupação com acabamento e/ou estética, com 

a simples necessidade de comunicação com o seu grupo e/ou a sociedade. 



 

 
 

 

O processo criativo dos pichadores e grafiteiros em Alagoinhas é visto com frequência nas 

suas produções, seja como arte de rua contribuindo para a identidade da sociedade, para a 

formação e o despertar cognitivo, estético, questionador e politizado do novo homem, ou 

como produções encomendadas, onde tiram seu sustento, mas expondo sua criatividade e 

legitimidade dessas produções como obras de arte. Entretanto, escolher entre o fazer 

capitalista e o fazer arte de rua, para a rua, ainda são escolhas dos pichadores e grafiteiros. 

Eles ainda são os “protagonistas”. É escolha do artista e das suas intenções.  
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