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RESUMO 

 
 
SANTOS, J.F.R. O Grafite no contexto urbano da Cidade de São Carlos. 2015. 81f. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós–Graduação Interunidades em Estética e 
História da Arte – Escola de Comunicação e Artes, Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades e Museu de Arte Contemporânea - Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2015. 
 
 
Esta dissertação tem como objetivo o estudo sobre a expressão artística e estética dos 
grafites urbanos, mais especificamente na cidade de São Carlos, tendo como base a 
contextualização do processo histórico do grafite no Brasil e no Mundo, abordando a 
sua importância como movimento de cultura, resistência sócio-cultural, veículo de 
comunicação e obra de arte de rua. Também foram pesquisadas as relações do grafite 
com o Sanca Hip Hop, evento que ocorre anualmente, desde o ano de 2007, no mês de 
novembro em parceria com o movimento Negro e o coletivo de Hip Hop de São Carlos. 
Neste estudo procuramos contribuir para a compreensão das intervenções do grafite - 
um dos elementos do Movimento Hip Hop - apresentando como instrumento a produção 
estética na cidade de São Carlos, tendo como um recorte necessário para a amostra dos 
trabalhos, a pista de skate e imediações do Bairro Santa Felícia e pista de skate e 
imediações do Bairro Cidade Aracy 2, geradas durante o Sanca Hip Hop e o Pré-Sanca 
Hip Hop. Os sujeitos da pesquisa são os grafiteiros Bico Madrugas (Danilo Alves Barbosa), 
Lelin Alves (José Wesley Barbosa Alves), Stan Bellini (Leandro Augusto Bellini) e Spok (Luis 
Carlos Dias de Almeida), em ordem alfabética, que manifestaram interesse em participar 
da pesquisa. A metodologia empregada foi a entrevista gravada e depois transcrita com 
a devida autorização dos grafiteiros: Bico Madrugas e Spok, realizadas em locais 
diferentes de acordo com a disponibilidade de cada um. A entrevista com os grafiteiros 
Lelin Alves e Stan Bellini se deram por meio de resposta ao questionário enviado por 
email, devido os participantes não residirem na cidade. Ainda com relação a entrevistas, 
algumas questões que surgiram durante a redação do trabalho, foram respondidas 
através de recurso eletrônico do messenger do facebook. Também foi realizada a análise 
nas obras que consideramos mais relevantes. Para o embasamento da pesquisa utilizou-
se o referencial teórico de Lara (1996), Costa (1994, 2000) e Zamboni (2001). 
 
 
 
Palavras-chave: Grafite, Pichação, Arte Urbana, Arte de Rua, Arte Mural. 
  



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

SANTOS, J.F.R. Cultural integration of graffiti into the urban context of the city of São 
Carlos. 2015. 81f. Dissertation (master's degree) – Programa de Pós–Graduação 
Interunidades em Estética e História da Arte – Escola de Comunicação e Artes, 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Escola de Artes, Ciências e Humanidades e Museu de Arte Contemporânea - 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
This thesis addresses a study on the artistic and aesthetic expression of urban graffiti in 
the city of São Carlos. It is based on the historical process of graffiti in Brazil and 
worldwide and approaches its importance as a cultural movement, socio-cultural 
resistance, communication means and street art work. It also investigates the relations 
between graffiti and Sanca Hip Hop, an event held annually in November since 2007, in 
partnership with the Black and collective movement of Hip Hop in São Carlos. The 
study aims at contributing to the understanding of graffiti interventions - one of the 
elements of the Hip Hop Movement – by presenting the aesthetic production of São 
Carlos as a tool. The skate park and vicinity of Santa Felicia neighborhood as well as 
the skate park and surroundings of Aracy City 2 neighborhood were the sites chosen. 
They were created during Sanca Hip Hop and Pre-Sanca Hip Hop events. The subjects 
are graffiti artists Bico Madrugas (Danilo Alves Barbosa), Lelin Alves (José Wesley Barbosa 
Alves), Stan Bellini (Leandro Augusto Bellini) and Spok (Luis Carlos Dias de Almeida) in 
alphabetical order, who expressed interest in participating of the research. The 
methodology used was an interview recorded and transcribed with permission of graffiti 
artists Bico Madrugas and Spok, held in different places, according to the artists´ 
availability. The interview with Lelin Alves and Stan Bellini was conducted through a 
questionnaire sent by email, as the artists do not reside in São Carlos. Some issues 
arisen were answered by facebook messenger. An analysis of the artework considered 
most relevant was also conducted. The theoretical framework of Lara (1996), Costa 
(1994, 2000) and Zamboni (2001) was used as the basis for the research. 
 
 
 
Keywords: Graffiti, Spray Graffiti, Urban Art, Street Art, Wall Art. 
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Lista de Siglas 

 

ALL CITY – é considerado aquele que escreve por toda cidade, ou pelo país. Pode se referir a um 
writer individualmente ou uma crew. 
BACK TO BACK – Muro preenchido de ponta a ponta. 
BACKGROUND - Fundo de um piece ou de uma produção. 
BITER – Aquele que copia o desenho ou até mesmo o estilo dos outros writers. 
BOMB, BOMBER - quem faz o bomb, letras arredondadas. 
BOMBING – Sair pra fazer grafite ilegal. 
BONECO – desenho que representa figura humana. 
BUBBLE LETTERS – Tipo, estilo de letras em forma de bolha. 
BUFF - Termo usado quando se remove o piece ou bomb. 
CREW – Grupo de grafiteiros. 
FAT – Linha grossa, feita com Fat Cap. 
FILL – Preencher, pintar o piece. 
FREE STYLE - trabalho livre, improvisado. 
GOING OVER – Largar fora, fugir, correr da policia. 
INSIDES – Tagear, bombardear os trens, ônibus etc. por dentro. 
MARKER – Marcador, pincel atômico. 
MC  – Mestre de Cerimônias  
MURAL, PRODUÇÃO – Feita por um writer ou uma crew. Envolve no mínimo 2 pieces e alguns 
bonecos. 
OUTLINE - Desenho feito em piecebook, sketch. 
PIECE – Graffiti feito por um writer, onde se usa mais de 3 cores. 
ROLL CALL – Assinar o nome de todo mundo do crew depois de ter feita um produção. 
TAG – Assinatura do nome ou apelido do grafiteiro. 
TAGGING UP – Tagear algum lugar difícil. 
THROW-UP – Vomito, estilo simples de letra, usado nos bombs. Geralmente feito em duas cores. 
TOY – Expressão utilizada para indicar um principiante ou alguém que grafita apenas por moda. 
WHOLE CAR – Um lado do trem ou carro pintado completamente. 
WILDSTYLE - Um estilo complicado, com letras entrelaçadas entre si. É considerado um dos estilos 
mais difíceis de fazer. 
WRITER - Grafiteiro, praticante da arte de grafite, escritor urbano. 
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Introdução 

Estamos vivendo numa época em que a arte de rua está mais presente em nosso 

cotidiano e, por isso, muitas pessoas não a veem mais como vandalismo.  

No ano de 2013, a Prefeitura Municipal de São Paulo regulamentou a lei 15.776/20131

O grafite também possui essa mesma configuração de artistas de rua: o fato dele usar a 

cidade como suporte, traz visibilidade para que o artista possa ser observado por um número 

maior de pessoas. O argumento de que a obra possa agradar ou não, ou vir a causar 

constrangimento, quando muitas vezes relacionada a temas sociais ou políticos, não exclui o 

seu valor artístico, tendo em vista que uma das características da arte é a de participação nos 

processos de transformações e ruptura dos paradigmas impostos pela sociedade. 

, 

que garante a liberdade para a apresentação de artistas de rua na cidade de São Paulo sem a 

necessidade do pedido de autorização. Tal lei foi muito importante, pois permitiu que os 

artistas de rua pudessem ter os seus trabalhos vistos por um público maior – o que, sem ela, 

talvez não fosse possível. 

Zamboni (2001) explica que vários movimentos artísticos tiveram um início vigoroso, 

como aqueles ocorridos no modernismo, em que as discussões intelectualizadas e calorosas 

muitas vezes geravam manifestos escritos e amplamente divulgados. O autor também 

comenta que foi traumática a mudança realizada pelos impressionistas, pois o movimento 

levou muitos anos para ser aceito pelo grande público e mesmo pela maioria dos críticos de 

arte.  

Costa (1994, 2000) define o grafite como uma linguagem de comunicação urbana de 

grande complexidade. Para ele, o grafite e a pichação, por serem atividades "proibidas", 

podem trazer à tona temas de grande relevância e de questionamento, como o caso do 

pedreiro “Amarildo2

Em entrevista junto aos grafiteiros da pesquisa, Stan Bellini considera que a questão da 

legalização do grafite não interfere em seu trabalho. Na sua opinião, o que importa é o 

”, forçando a investigação e uma resposta mais imediata das autoridades. 

                                                      
1 Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) 12/06/2013,  Pg. 78-79 
 
2 https://www.facebook.com/pages/Cad%C3%AA– o– Amarildo/418832998237714?fref=ts ´–  Acesso em 
16/02/2013. O desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, na favela da Rocinha, na Zona Sul 
do Rio de Janeiro em 14 de julho de 2013. 
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grafiteiro que está desenhando, a sua história e vivência com a rua. Bico Madrugas 

compartilha dessa mesma opinião e acrescenta que se o desenho necessita de autorização é 

porque ainda é ilegal. 

Para Lara (1996), o importante não é definir se o grafite é algo oficializado ou marginal, 

mas saber como ele se insere na disputa de territórios, rivalizando com a propaganda, com os 

pichadores e com a própria população. 

Na cidade de São Carlos, as inscrições de grafite estão localizadas em diversos bairros e 

os temas escolhidos geralmente estão relacionados à valorização da autoestima, à contestação 

social e étnica, à paisagem, a letras e a estêncil. Dentro da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), encontramos grafites e pichações relacionadas a temas sociais - como a fome e 

genocídios - feitas por alunos ativistas. São diversas pichações próximas ao local do 

“palquinho” e grafites feitos por grafiteiros convidados que participaram do Festival 

Universitário Livre de Educação e Cultura (FULEC), que os organizadores denominam de 

"artivismo" de militantes que não só acreditam na construção de uma cultura popular crítica, 

mas definitivamente trabalham para isso. 

O interesse em pesquisar o grafite como expressão artística e linguagem de 

comunicação urbana, capaz de gerar transformação cultural e social na cidade de São Carlos, 

surge no momento em que o movimento Hip Hop3

Esta pesquisa teve início no ano de 2012, quando da participação no Curso de Extensão 

Equidade no Acesso à Pós-Graduação para Populações Sub-Representadas realizado na 

Universidade Federal de São Carlos com apoio da Fundação Carlos Chagas e da Fundação 

Ford, no período de março a setembro do ano de 2012. 

 local se organiza como movimento 

cultural de resistência e passa a realizar, em parceria com Prefeitura Municipal de São Carlos, 

Organizações da Sociedade Civil e o Coletivo da Juventude Negra de São Carlos, o evento 

Sanca Hip Hop no ano de 2007, movimentando milhares de pessoas - ativistas ou não, 

gerando, assim, visibilidade para a luta de inclusão social da juventude de periferia em 

diferentes e relevantes setores da sociedade, promovendo o conhecimento e o lazer para a 

população Sãocarlense. 

                                                      
3Hip Hop é uma cultura artística que começou na década de 1970 nas áreas centrais de comunidades jamaicanas, 
latinas e afro-americanas da cidade de NovaYork. A designação do termo "hip hop" é da autoria de Afrika 
Bambaataa, e foi utilizado pela primeira vez em 11 de Agosto de 1973, em uma festa no nº 1520 da Sedgwick 
Avenue, no Bronx  (Nova York). Fonte: http://www.significados.com.br/hip-hop/, acesso em 25/10/2015. 
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O curso de extensão objetivava o ingresso de candidatos egressos de curso de graduação 

ou curso de tecnologia em nível superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação e que 

fossem oriundos dos segmentos sociais de trabalho do grupo étnico: negros (pretos ou 

pardos), indígenas, pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência física, 

dependentes permanentes de cadeiras de rodas. 

A opção pela da temática do grafite se deu em consonância com a minha formação na 

graduação de Licenciatura em Artes - Educação Artística com ênfase nas artes visuais. 

Até o ano de 2011 o evento Sanca Hip Hop acontecia anualmente desde 2007. A 

política da cidade administrada pela gestão do Partido dos Trabalhadores, viabilizava 

fomentos a atividades ligadas a pontos de cultura, tanto para o coletivo do movimento Sanca 

Hip Hop como para outros coletivos como o Movimento Negro e atividades ligadas à  

periferia. 

No ano de 2010, a Câmara Municipal de São Carlos sancionou a Lei Municipal 

15530/2010 de 06 de dezembro de 2010, de autoria do vereador Ronaldo Lopes, incluindo o 

"Sanca Hip Hop" no calendário oficial de eventos do município estabelecendo que o Evento 

"Sanca Hip Hop" seria realizado anualmente no mês novembro - em alusão ao mês da 

Consciência Negra - em data a ser definida em conjunto com os diversos parceiros, em espaço 

público ou particular, de comum acordo com os organizadores e a Prefeitura Municipal de 

São Carlos. 

O contato preliminar com os grafiteiros para a realização da pesquisa, se deu no ano de 

2012 durante a realização do curso de extensão citado acima, com intuito de desenvolver o 

pré-projeto de pesquisa para participação no processo seletivo de mestrado.  

Como o grupo se reunia semanalmente no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira 

"Odette dos Santos" entrei em contato com o Sr. Jefferson Borges da Silva, DJ Scratchj, que 

na época era o Assessor de Gabinete, responsável pelas atividades relacionadas ao Hip Hop da 

Prefeitura Municipal de São Carlos, marcando um encontro para conversar com os grafiteiros.  

Na reunião, os grafiteiros aceitaram participar da pesquisa e a partir de então passei a 

acompanhar os eventos de grafite e a registrar as imagens fotográficas dos trabalhos. para a 

elaboração do pré-projeto de pesquisa. 
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No ano de 2013, quando efetivamente no mestrado e após terminar o período de 

obtenção dos créditos em disciplinas, voltei a contatar os grafiteiros para efetivar o 

compromisso de participação. Para minha surpresa, fui informada, por telefone, que eles não 

se reuniam mais no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira "Odette dos Santos", devido 

os acontecimentos a seguir: 

A Prefeitura Municipal de São Carlos, na mudança de gestão cortou os recursos dos 

Pontos de Cultura4

Entrei em contato com o Sr. Jonatan Lourenço Tadeu Sampaio, Orientador em Gestão e 

Produção Cultural da Associação Instituto Cultural Janela Aberta, solicitando agendamento de 

reunião com os grafiteiros para tratar da formalização da participação na pesquisa. A reunião 

foi agendada para o dia 09 de dezembro de 2013, nesta reunião, apenas o grafiteiro SPOK, 

que havia concordado em participar do projeto na reunião do ano de 2012, compareceu e 

confirmou a participação. 

 e não autorizou a realização do evento Sanca Hip Hop nos anos de 2012 e 

2013 com verbas da Prefeitura e nem no espaço público. O Coletivo Sanca Hip Hop, já não se 

reunia no Centro de Cultura Afro-Brasileira "Odete dos Santos", o Dj Jefferson Borges Silva 

perdeu o cargo de Assessor e o grupo passou a se reunir, eventualmente na Associação 

Instituto Cultural Janela Aberta, por falta de local para as reuniões. 

Entrei em contato com os demais grafiteiros, por telefone, pela intermediação da 

Associação Janela Aberta ou outros recursos de mídias sociais, alguns informaram que não 

tinham mais intenção de participarem alegando motivos de saúde ou particular.  

Os que manifestaram interesse e que não estavam presentes no ano 2012 foram os 

grafiteiros Bico Madrugas, Lelin Alves e Stan Bellini. 

Diante desse fato, as informações coletadas nesta pesquisa estão diretamente ligadas aos 

grafiteiros: Bico Madrugas, Spok, Stan Bellini e Lelin Alves. 

Neste estudo procuramos contribuir para a compreensão das intervenções do grafite - 

um dos elementos do Movimento Hip Hop - tendo como instrumento a produção estética na 

cidade de São Carlos, mais especificamente na pista de skate e imediações do Bairro Santa 
                                                      
4Jornal Eletrônico São Carlos Agora: Após Manifestação Júlio Soldado afirma que a Prefeitura não vai renovar o 
contrato com os Pontos de Cultura, 15/03/2013. 
<http://www.saocarlosagora.com.br/cidade/noticia/2013/03/15/39713/apos-manifestacao-julio-soldado-afirma-
que-a-prefeitura-nao-ira-renovar-o-contrato-com-os-pontos-de-cultura/> acesso em 19/07/2015 
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Felícia e pista de skate e imediações do Bairro Cidade Aracy 2, geradas durante o Sanca Hip 

Hop e o Pré-Sanca Hip Hop. Apresentamos ainda documentação fotográfica das obras que 

consideramos mais significativas. 

A estrutura organizacional da dissertação se dará da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, contextualizamos o histórico das manifestações do grafite no mundo e no Brasil e as 

temáticas particulares e históricas da cidade de São Carlos. No segundo capítulo, 

apresentamos o ambiente do grafite na cidade, seus principais agentes, sua história de vida e 

preocupações. No terceiro, abordamos as obras de grafite nas pistas de skate dos bairros Santa 

Felícia e Cidade Aracy 2, na Avenida Miguel Petroni e imediações realizadas durante o 

evento Sanca Hip Hop e Pré-Sanca Hip Hop. 

A metodologia empregada foi a entrevista gravada e depois transcrita com a devida 

autorização dos grafiteiros: Bico Madrugas e Spok, realizadas em locais diferentes de acordo 

com a disponibilidade de cada um. A Entrevista com Spok foi realizada no dia 09 de 

dezembro do ano de 2013 na sede da Associação Instituto Cultural Janela Aberta. A entrevista 

com Bico Madrugas foi realizada em duas datas, a primeira no dia 28 de janeiro e a segunda 

no dia 27 de março, ambas no ano de 2014 na sede do atelier de tatuagem do entrevistado. 

As entrevistas com os grafiteiros: Stan Bellini e Lelin Alves, foi feita por meio de 

resposta ao questionário enviado por email, no dia 02/04/2014 e 03/04/2014, respectivamente, 

devido os participantes não residirem na cidade.  

Outras questões que surgiram durante a redação do trabalho, foram respondidas através 

de recurso eletrônico do messenger do facebook. Também realizamos análise nas obras que 

consideramos mais relevantes. 
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Fotografia e grafite: Spok (nota de fim) 
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Capítulo 1 

1.1. Contextualizando o histórico do grafite no mundo e no Brasil 

Transmitir mensagens através de imagens e signos, utilizando as paredes como suporte, 

não são atividades recentes, a humanidade utiliza–se desse recurso desde os tempos remotos, 

como por exemplo, a arte rupestre - a mais antiga intervenção muralista da história. Ela teve 

início no período paleolítico superior e é encontrada em todos os continentes nas paredes do 

interior das cavernas, como por exemplo a caverna em Lascaux, França (15000 - 10000 a.C). 

Segundo Gombrich (2012) a explicação mais provável para essas pinturas rupestres ainda é a 

de que se trata da mais antigas relíquias da crença universal no poder produzido pelas 

imagem. Para ele, esses caçadores primitivos imaginavam que, se fizessem uma imagem de 

sua presa, e até espicaçassem com suas lanças e machados de pedra, os animais verdadeiros 

sucumbiriam ao seu poder. 

Na cidade de Pompeia, nos anos 70 d.C, foi encontrada uma grande diversidade de 

grafite, incluindo slogans eleitorais, desenhos e cenas obscenas (LARA, 1996). 

O grafite da forma que conhecemos atualmente começou a se desenvolver na década de 

1970 nas cidades de Nova York e Filadélfia, de acordo com GANS (2010), artistas como Taki 

183, Júlio 204, Cat 161 e Cambread (da Filadélfia) pintavam seus nomes nos muros ou nas 

estações de metrô ao redor de Manhattan, para ele, a configuração singular da cidade de Nova 

York - na qual se encontravam - lado a lado, as ruas sujas do Harlem e o ambiente 

glamouroso da Broadway, foi solo fértil para os primeiros artistas grafiteiros. 

A popularidade do grafite fez aumentar o número de grafiteiros pela cidade, gerando 

assim, a necessidade de diferenciação. Foi nesta fase que surgem novos estilos como Bubble 

(letras mais cheias e arredondadas), Brodway (letras em blocos), Mechanical (inspiradas em 

metais) e Wild Style (as letras se fundem formando uma nova composição)5

O grafite contemporâneo também está relacionado aos movimentos sociais e artísticos de maio 

de 1968, o movimento de contracultura, o movimento hippie e funk

.  

6 e com a Pop Art no ano de 1980 

na figura de norte americano Andy Wharol7

                                                      
5 Revista Gente Nova (eletrônica) acesso em 18/07/2015 <http://epreditora.com.br/gentenova/cultura-hip-hop/> 

. 

6 Uma abordagem mais detalhada sobre o movimento que levou o nome de contracultura pode ser o observada 
na dissertação de (LARA,1996), p.66-75.  
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Jean Michel Basquiat começou escrevendo frases de impacto pela cidade de Nova York 

e logo ficou conhecido no metrô, ganhou notoriedade por conta de seu estilo rebelde e 

extremamente irreverente. (SOUZA, 2007, p. 29). 

Para Lara (1996), os poetas misturados com artistas plásticos, atores, cantores, 

organizaram-se em diversos coletivos artísticos, atentos aos acontecimentos mundiais das 

décadas de 1970 e 1980 - o movimento de contracultura. Para o autor, o grafite dos anos 1980 

influenciou muitos artistas e se constituiu como uma moda por várias gerações. 

No Brasil, o primeiro reconhecimento oficial do grafite como forma de expressão 

artística ocorreu no ano de 1981, quando Alex Vallauri8 apresentou, a convite de Fábio 

Magalhães9

Segundo Leite (2013, p.40), em 1980 as atuações dos coletivos em São Paulo 

começaram a diminuir, muitos artistas deixam de atuar para seguirem com os seus trabalhos. 

Alex Vallauri muda para os Estados Unidos para o tratamento da Aids

, a documentação de três anos de trabalho no audiovisual “interferência urbana” – 

Graffitis de Alex Vallauri em sua exposição “Muros de São Paulo” (POATO, 2006). A 

exposição da 'Casa da Rainha do Frango Assado' na 18ª Bienal de São Paulo em 1985, com 

autoria de Alex Vallauri e outros grafiteiros, consagrou o grafite de São Paulo como 

expressão artística contemporânea (COSTA, 2000). 

10. Neste ínterim outra 

modalidade de grafite passa a atuar na cidade, que são os grafites do hip hop. Segundo o 

autor, os artistas que surgiram neste período são muitos e importantes, como os Irmãos 

Gêmeos, Vitché, Tomada, Espeto, Tinho, Tatau, Binho, Graphis e Kaze Kreator 86.11

Os primeiros grafiteiros atuavam principalmente no centro da cidade, Binho com suas 

letras no estilo wildestyle, os desenhos livres com letras de Tinho, e os desenhos e letras fora 

do padrão de Vitché. (LEITE, 2013). 

 

                                                                                                                                                                      
7 A descrição sobre o período da Pop Art com relação ao grafite poderá ser consultada na dissertação de 
(SOUZA, 2007, p. 29). 
8 Alex Vallauri, segundo Poato (2006). Precursor da arte do grafite no Brasil, faleceu em 26/03/1987. 
9 Fábio Magalhães, artista plástico. 
10 Segundo Leite (2013), no dia seguinte da morte de Alex Vallouri, em 27 de março de 1987, um grupo de 
grafiteiros amigos do artista, resolvem fazer uma intervenção em sua homenagem no buraco da Av. Paulista, 
celebrando a vida e a obra de Alex Vallouri. A intervenção teve um grande impacto e foi tema de manchete de 
jornal que anunciou o evento como a instituição do dia nacional do grafite. Mas esse dia nunca foi instituído 
oficialmente. Teve a lei 13903/04 que instituiu o Dia Municipal do Grafite, derrubada 3 anos depois pela lei 
14485/2007 - Lei da Cidade Limpa. (p. 54-55) 
11 LEITE, A. E. O autor divide os grafites de São Paulo em 4 atos, o terceiro ato consiste em "o hip hop rouba a 
cena". A consulta mais detalhada neste texto poderá vista nas páginas 28 a 49. 
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Em São Carlos, a história não foi diferente. Conectados à tendência mundial, o Hip Hop 

chegou à cidade no início dos anos 90 através do Break trazido por um dançarino da capital de 

condinome Cupim12

Na atualidade os grafites estão espalhados em diversos locais, em bairros mais 

periféricos como o Jardim Gonzaga, São Carlos 8, Cidade Aracy I e II, Santa Marta, Santa 

Felícia, Vila Nery e região central e dentro dos campi Universitários. 

, que unindo-se a outros amigos como o Léo, o Paulo Ninja, o Sorriso e o 

Sauenga, formaram a primeira gangue de Break local com sede na Avenida São Carlos. O 

grafite City Bronx escrito na parede externa da sede, marca o primeiro grafite que se tem 

registro na cidade. (SIQUEIRA, 2004). 

 

1.2. A cidade de São Carlos 

A história oficial da cidade começa no ano de 1831, quando foi feita a primeira 

demarcação das terras constituída da Sesmaria do Pinhal e depois em 1857, ano em que foi 

oficialmente fundada. 

Inicialmente, a população era composta pelos índios Caiapós e Guaianases que já 

habitavam a região antes da chegada dos povos europeus; mais tarde, por imigrantes italianos 

e portugueses que obtiveram concessão para uso das terras; e cerca de 3500 negros escravos 

trabalhadores das fazendas (BRANDÃO, 2007). 

Atualmente, a população soma-se aos migrantes que vieram de diversas regiões do 

Brasil em busca de trabalho, bem como, com uma população itinerante de estudantes e 

professores que frequentam os campi universitários, ultrapassando a contagem de 223 mil 

habitantes. 

No fim do século passado, diversas indústrias instalaram-se na cidade. Se por um lado 

trouxeram tecnologia e progresso, por outro acabou por absorver uma faixa da população com 

formação técnica mais qualificada, gerando, assim, bolsões de pobreza em bairros mais 

                                                      
12 Segundo documentação da Prefeitura Municipal de São Carlos com relação a proposta do 3º Sanca Hip Hop, o 
dançarino Cupim foi o B. Boy que trouxe a Dança de Rua para a cidade, atualmente ele é reconhecido 
internacionalmente no Cirque du Solei. Neste documento está enfatizado a contribuição do Movimento Hip Hop 
como "reflexo de muitos anos de trabalho do Movimento Negro (Congada, Teatro, etc), na valorização de 
Projetos sociais na área do Hip Hop como o Projeto Dançar (Street Boys) e o próprio movimento Hip Hop". 
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periféricos e cuja a população cresceu de forma desordenada, ocasionando aumento da 

pobreza e da desigualdade social (FERREIRA, 2007, p. 31). 

É nesse cenário que se desenvolve o grafite, questionando e reivindicando o seu espaço 

na cidade. 

Segundo Ramos (2011), estudiosos como Milton Santos promovem debates sobre a 

pobreza, enfatizando os direitos a cidadania e de territórios, defendendo ao mesmo tempo 

o direito de pertencimento de lugar de origem e questionando da fixação da pobreza em 

determinados espaços. ... O grafite no movimento Hip Hop, traduz a realidade dos jovens 

moradores desses espaços urbanos desprestigiados, como luta pelos direitos de acesso à 

cidade e contra as desigualdades econômicas e sociais. 

O Sanca Hip Hop e o Pré Sanca Hip Hop, eventos realizados pelos coletivos do 

movimento Hip Hop em parceria com o Movimento Negro da cidade de São Carlos, realizam 

intervenções nos espaços urbanos com o propósito de gerar visibilidade a ações que resultem 

em igualdades de direitos e cidadania. 

No próximo capítulo abordaremos o ambiente do grafite na cidade, seus principais 

agentes e entrevistas com os grafiteiros participantes desta pesquisa. 
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Fotografia e grafite: Lelin Alves  (nota de fim) 
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Capítulo 2 

Grafitar é uma forma de expressão artística e humana. É impossível dissociá-la do 

princípio da liberdade de expressão. Postes, calçadas e viadutos são preenchidos 

por enigmáticas imagens, muitas vezes repetidas à exaustão, característica herdada 

da pop art. (GITAHY, 1999) 

 

2.1. Grafite e Pichação, Direito ou Contravenção? 

O grafite é uma forma de intervenção urbana e grande expressão estética, não é apenas 

desenhar nas paredes, mas deixar a marca do artista, sua mensagem, sentimento, seus anseios, 

seu estilo de vida. Ao perguntar a um grafiteiro o porquê da realização daquela obra, pode-se 

obter uma resposta emaranhada de emoções e sentimentos, alguns dizem que é sentir-se livre, 

é poder estar em contato com seus amigos, com seus espectadores, é estar em contato com a 

rua.  

Para o grafiteiro Spok "grafitar é como um vício que se tem e que a toda hora se pensa 

em abandonar, mas que, na maioria das vezes, é um vício bom". 

Muitos autores da academia procuram desvincular o termo grafite da pichação. A 

questão é bastante polêmica, visto que a pichação é considerada crime e é hostilizada pela 

sociedade que a rotula como ato de vandalismo e de transgressão.  

Segundo Binho13

Em contato com os grafiteiros e pichadores da pesquisa sobre o tema, alguns defendem 

 “o grafite ainda enfrenta grande resistência por parte de vários 

setores da sociedade. A arte é discriminada desde sua essência e próprio 

desconhecimento ao assunto faz com que as pessoas fiquem arredias. O preconceito 

dentro do próprio universo da arte é resultado, muitas vezes, de falta de interesse ou 

de oportunidade por conhecer essa cultura. O que precisa ser lembrado é que, 

quando você vê uma obra de grafite, o artista que fez também desenha no papel, 

também sabe pintar telas, tem um conhecimento de luz e sombra, cores, e utiliza 

diversas técnicas. O que você está vendo ali é o expoente dele que mantém um 

diferencial: o contato direto com a rua, direto com a sociedade e existe ali, 

portanto, uma grande afinidade. Além do mais, o grafite está intimamente ligado a 

projetos e obras sociais justamente por ser a comunicação do jovem”.(POATO, 

2006, p.93) 

                                                      
13 Binho Ribeiro, grafiteiro da cidade de São Paulo 
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que pichar e grafitar são a mesma coisa, depende do ponto de vista de cada um ou a 

localização geográfica onde estejam inseridos, já que em alguns países não existe essa 

separação. 

No vídeo Grafite SSA, o grafiteiro Júlio comenta que, para ele, grafitar ou pichar é a 

mesma coisa, o que difere é a propriedade privada, se possui ou não autorização. Ele ilustra o 

seu comentário exemplificando que se uma obra, desenho ou letra, bonita ou não, não possui 

autorização, é pichação; senão como ficaria um grafite lindo de um Orixá na parede da casa 

de evangélicos, ou vice-versa? Se não houve permissão, é contravenção. 

Para Bico Madrugas, todo grafiteiro já foi ou é pichador. Ele explica que no início é o 

aprendiz, a pessoa ainda não sabe desenhar, não absorveu a técnica do grafite ainda, então 

começa com uma letra, um rabisco, uma TAG, é pichador. Quando ganha segurança no 

desenho e desenvolve uma obra, passa a ser então grafiteiro, mas mesmo assim, ainda pode 

ser um pichador. 

Na opinião de Romanini14

Para Binho Ribeiro

 "a arte é muito importante, ela é vital nos processos de 

transformação, de questionamento e de ruptura, mas se ela é internacionalizada pelo poder e 

se submete a ele, vai perdendo a sua força vital, que é a de questionar, de promover 

estranhamento, de mostrar que existe alguma coisa errada. O grafite, no momento em que o 

artista se submete a normatização, perde sua principal força que é a capacidade de questionar 

o governo, os políticos e de questionar a visão do mundo dos passantes". 

15

Compartilho a teoria dos grafiteiros que pichar ou grafitar é a mesma coisa. A pichação 

por ser uma forma de expressão mais agressiva tende a causar maior repúdio nas pessoas que 

observam, no entanto, passado a repulsão do impacto inicial, é possível observar o trabalho do 

artista, muitas vezes em letras indecifráveis, que só podem ser lidas por aqueles que fazem 

 "a lei pode ser um primeiro passo para que o artista não seja 

considerado delinquente, pois a autorização para grafitar um estabelecimento, isso já acontece 

hoje, mas ele defende que tanto a pichação quanto o grafite são formas de protesto e não tem a 

intenção de serem autorizados". 

                                                      
14 Anderson Vinícius Romanini: docente da Universidade de São Paulo - USP, ministrante da disciplina 
Semiótica da Comunicação Estética, 2013 (notas de aula). 
15 Grafiteiro Binho Ribeiro em nota no Jornal O Estado de São Paulo no dia 29/04/2011, fonte: 
<http://graffitibrazil.wordpress.com/2011/05/06/lei-libera-graffiti-e-proibe-venda-de-spray-para-menod/> – 
Acesso em 16/02/2014. 
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parte da tribo de pichadores. O fato deles procurarem locais de difícil acesso, muitas vezes 

nos topos de edifícios, já os caracterizam artistas. Essa habilidade poderia até ser incorporada 

em formas oportunidades de trabalhos, tirando o pichador do ostracismo e reintegrando-o na 

sociedade. 

As imagens apresentadas neste trabalho serão classificadas como grafite, e serão escritas 

de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa. 

 

2.2. O ambiente do Grafite na Cidade de São Carlos 

 

O bairro Santa Marta é a referência dos grafites na cidade, muitos grafiteiros iniciaram 

suas atividades na Avenida Miguel Petroni16

Na extensão desses muros encontram-se diversas obras, antigas e recentes, de grafiteiros 

consagrados, como por exemplo: J. Gueto, Ponga, Grigor, STO, Bico Madrugas, Spok, 

Medonho, Japão, Lelin, ALB, Preto, Eder. Alguns grafiteiros já não atuam mais no grafite ou 

na cidade.  

. O muro alto das casas, dando fundo para a 

avenida, faz deste local um ambiente atraente para grafites e propagandas. Esta avenida é 

bastante movimentada, possui diversos comércios, também é a principal via de acesso entre os 

campi universitários da USP1, USP2, Universidade Central Paulista (Unicep) e condomínios 

residenciais de médio e alto padrão.  

Abaixo apresentamos alguns destes grafites. As letras emaranhadas e difíceis de serem 

decifradas, dialogando com as imagens ou não, trazem o estilo dos grafites do hip hop 

conhecidas como freestyles, Wild Style, Piece, Bomb, entre outros estilos. 

                                                      
16 Segundo Bico Madrugas Crew, grafiteiro. 
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Figura 1 –Avenida Miguel Petroni.  
Grafiteiro: Medonho, estilo: wild style 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
 
 
 
 

Figura 2 – Avenida Miguel Petroni. 
Grafiteiro: Bico Madrugas Crew e Roni, estilo: figurativo, livre e Bomb 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 
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Figura 3 – Avenida Miguel Petroni 
Grafiteiros: Aces, Ringo e Lelin, estilo: bomb, wild style, figurativo 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
Figura 4 – Avenida Miguel Petroni 

Grafiteiro Sipnos, estilo: figurativo e livre 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 
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Figura 5 – Avenida Miguel Petroni 
Grafiteiros: OB, ALB, estilo: Bomb e figurativo 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
 

Figura 6 – Avenida Miguel Petroni 
Grafiteiro: Japão, eslilo: Letras 

  
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 
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Figura 7 – Avenida Miguel Petroni 
Grafiteiro: Preto, estilo: wild style 

  
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
 
 
 

Figura 8 – Travessa da Avenida Miguel Petroni 
Grafiteiro: Slim, estilo: figurativo, letras 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 
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Figura 9 – Avenida Miguel Petroni  
Grafiteiro: Lelin Alves de Ribeirão Preto e  Spok, Estilo: livre 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
 
 

Figura 10 – Avenida Miguel Petroni  
Grafiteiro: desconhecido, estilo: surreal 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 
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As figuras abaixo – sendo a segunda ampliação da primeira - mostram um grafite 

localizado na pista de skate no Bairro Cidade Aracy 2, realizado durante o Pré Sanca Hip 

Hop. 

Figura 11 – Pista de skate – Bairro Cidade 
Aracy 2 

Figura 12 – Pista de skate – Bairro Cidade 
Aracy 2 

Grafiteiro: Torto e Spok, estilo: estêncil e 
livre

 

Grafiteiro: Torto - estilo: estêncil e escrita

 

Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 
2013 

 

Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 
2013 

 
 

O texto é um trecho da letra da música "Vítimas da sociedade", do compositor Bezerra 

da Silva. A música relata o caso de um cidadão pobre e miserável, que mesmo passando fome 

nunca optou pelo caminho do crime, diz que é um trabalhador, então questiona o sistema e a 

polícia, dizendo que se foram buscar o ladrão lá embaixo no bairro de pessoas pobres e na 

periferia, que eles podem voltar, porque “o ladrão está lá em cima, atrás da gravata e do 

colarinho”.  

Essa alegoria faz parte do entendimento do crime do colarinho branco17

                                                      
17 O crime do colarinho branco, no campo da criminologia, foi definido inicialmente pelo criminalista norte-
americano Edwin Sutherland como sendo "um crime cometido por uma pessoa respeitável, e de alta posição 
(status) social, no exercício de suas ocupações". No Brasil esse termo define o ato delituoso cometido por uma 
pessoa de elevada respeitabilidade e posição sócio-econômica e, muitas vezes, representa um abuso de 
confiança. Wikipedia. Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_do_colarinho_branco>. Acesso em 
julho/2015. 

. Esse tipo de 

estêncil do Bezerra da Silva encontra-se em diversos bairros da cidade, mas sem o trecho da 

música.  
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O grafite é uma provocação para a sociedade que marginaliza bairros pobres de 

periferia, imaginando que a condição sócio-econômica seja fator para a criminalidade. O 

crime do colarinho branco, nas mídias atuais, tem apontado para muitas pessoas de alta 

posição social e políticos eleitos pelo povo. Exemplo disso é o caso "mensalão" e tantos 

outros crimes cometidos por pessoas de elevada condição social. 

O Bairro Cidade Aracy 2 é um bairro periférico da cidade de São Carlos. Segundo Silva 

(2007), o Núcleo de Pesquisa e Documentação do Departamento de Ciências Sociais da 

UFSCar no ano de 1994, considerou o bairro um dos mais carentes da cidade, no que se 

referia à educação, saúde, renda familiar e inserção no mercado de trabalho.  

Muitos terrenos desse bairro foram doados no anos de 1980 com a intenção que o 

ganhador comprasse a outra metade e outros foram vendidos. Pelo tamanho e número de 

habitantes, o bairro dividiu-se em quatro, sendo: Cidade Aracy 1, Cidade Aracy 2, Presidente 

Collor e Antenor Garcia18

O grafite da figura 13 foi criado durante o evento Pré–Sanca Hip-Hop no ano de 2013, é 

um desenho em estêncil do cantor de Rap GOG de autoria do grafiteiro Torto.  

. Hoje, o bairro já está mais desenvolvido e conta com melhorias 

como escolas e comércio, mas ainda carrega o estigma do passado por ter sido considerado 

um bairro que foi  marginalizado. 

Na imagem, o cantor GOG faz uma gesticulação colocando o dedo na cabeça. Abaixo 

da figura está desenhado um conjunto de casinhas, postes e rede elétrica e a frase "dia a dia da 

periferia". As casas estão representando a comunidade. A imagem foi feita na parede externa 

do salão de eventos do Centro Comunitário do bairro Cidade Aracy 2.  

                                                      
18 Uma pesquisa mais detalhada sobre o Bairro Cidade Aracy pode ser encontrada em: Virgínia Ferreira da Silva, 
"Migrantes na Periferia Urbana: redes sociais e a construção do bairro", Ponto Urbe [Online], 2007, posto online 
no dia 30 Julho 2007, consultado o 28 Junho 2015. URL: http:// pontourbe.revues.org/1248; DOI: 
10.4000/pontourbe.1248 
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Figura 13 – Centro da Juventude do Bairro Cidade Aracy2 
Grafiteiro: Torto, estilo: estêncil 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
 

A pista de skate e o Centro da Juventude, são locais de lazer para os jovens daquele 

bairro nos finais de semana. A informação da imagem pode ser compartilhada por todos que 

passam na rua, frequentam a pista de skate e o Centro da Juventude. 

O Pré-Sanca Hip Hop é um evento que precede o Sanca Hip Hop com a proposta de se 

fazer uma amostra, um laboratório, para manter "viva a chama” do movimento. 

A sequência das figuras 14 a 19 estão grafitadas na pista de skate e no centro da 

juventude do bairro cidade Aracy2. 
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Figura 14 – Pista de skate do Bairro Cidade Aracy 2 
Grafiteiros: Spok, TBN e Seco, estilo: bomb e livre 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2014 

 
 
 
 
 
 

Figura 15 – Centro da Juventude do Bairro Cidade Aracy2 
Grafiteiros: TBN, LE, Chacra e Macaco Loko, estilo: livre e bomb

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2014 
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Figura 16 – Centro da Juventude do Bairro Cidade Aracy2 

Grafiteiro: Preto, estilo: wild style 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2014 

 
 
 
 
 
 

Figura 17 – Centro da Juventude do Bairro Cidade Aracy2 
Grafiteiro: Le, estilo: bomb 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, 2014 
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Figura 18 – Centro da Juventude do Bairro Cidade Aracy2 

Grafiteiro: Le, estilo: Bomb 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2014 

 
 
 
 

Figura 19 – Centro Comunitário do Bairro Cidade Aracy2 
grafiteiros: Spok e Seco, estilo: livre e bomb 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2014 
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2.3. Entrevista com os grafiteiros 

 
Todas as pessoas que participam da pesquisa são reconhecidas como 
sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas 
para intervir nos problemas que identificam. Pressupõe-se, pois, que 
elas têm um conhecimento prático, de senso comum e representações 
relativamente elaboradas que formam uma concepção de vida e 
orientam as suas ações individuais. (CHIZZOTTI, 2006, p.83). 

 

A análise das respostas dadas ao questionário procurou compreender as atividades dos 

grafiteiros. suas experiências individuais, seus anseios, desejos, dificuldades, desafios e forma 

de vida. Estes sentimentos tem como resultado as obras de arte imprimidas nos muros da 

cidade. Para a transcrição das entrevistas adotamos a ordem alfabética dos grafiteiros. 

 

Bico Madrugas Crew 

Nome no registro civil: Danilo Alves Barbosa, 28 anos, se autodeclara pardo, é natural 

da cidade de São Carlos, possui ensino médio incompleto (parou na 2º série), é 

microemprendedor, sua atividade principal é em sua empresa de tatuagem, filho de migrantes, 

pai pernambucano (branco) e mãe baiana (parda). 

Bico Madrugas conta que ainda criança já tinha desenvoltura para o desenho, mas o seu 

interesse pela arte começou com o seu professor de artes, o professor Manuel, que percebeu 

que embora não tirasse boas notas na matéria na escola, tinha talento para desenhar. Com isso, 

o professor levou-o para auxiliar em seu ateliê de letreiro e lhe ensinava as técnicas de pincel, 

letras e medidas, além de dar revistas para que pudesse aprender. Ele sempre ia ao ateliê do 

professor para vê-lo trabalhar. Manuel acabou por contratá-lo e, embora pagasse pouco, 

despertou o seu interesse pelo trabalho, já que além de aprender, recebia para isso. Bico é 

muito grato ao professor, pois afirma que tudo o que sabe com relação à arte, aprendeu com 

ele – e até hoje mantém contato. 

Aos 13 anos de idade, já fazia desenhos em tela e quando começou a surgir o interesse 

pelo grafite, perguntou ao professor como se fazia para misturar as tintas conforme as revistas 
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de grafite que ele tinha. Ressalta que o professor não fazia grafite, mas lhe ensinou o princípio 

de tudo. Seu primeiro grafite foi feito no ano de 2001, ainda aos treze anos: ao ver grafiteiros 

pintando um muro na Avenida Miguel Petroni, pediu um pedaço para pintar e conseguiu. A 

partir disso, tomou gosto pelo grafite. 

Bico ainda atua como grafiteiro, mas conta que não tem mais a ambição de viver do 

grafite, e sim de sua empresa de tatuagem, já que ele, esposa e filha vivem desse trabalho. 

Teve participação importante na realização do Pré-Sanca Hip Hop, que culminou na 

idealização do Sanca Hip Hop. O tema do seu trabalho é voltado para o cotidiano, gosta de 

pintar personagens, pessoas e animais. 

 

Lelin Alves 

Nome no registro civil: José Wesley Barbosa Alves, 28 anos, mora na cidade de 

Ribeirão Preto, segundo grau completo, se autodeclara pardo, atividade profissional grafiteiro, 

informa que não possui registro profissional em carteira e que ele e a esposa vivem do grafite 

e de trabalhos comerciais que fazem quando contratado. 

Com relação à pergunta como ele se classifica, se grafiteiro ou pichador, responde que 

do ponto de vista brasileiro, é grafiteiro, mas considera que a palavra é usada de forma errada 

no Brasil, porque em outros países a pichação é considerada um estilo de grafite brasileiro. 

Para ele, grafitar é poder marcar a presença, não se preocupa muito com a mensagem e 

sim com a estética. Quando surge um sentimento que se encaixa em sua obra, tenta 

reproduzir. Gosta de pintar personagens e também letras. Recentemente, tem tentado fazer 

com que os personagens se fundem às letras. 

Começou a desenhar aos 13 anos de idade. 

Já foi abordado pela polícia quando estava grafitando, mas muitas vezes o desfecho da 

abordagem é tranquila, pois, segundo ele, é possível resolver a situação com conversa e de 

maneira educada. Mas já houve casos em que foi parar na delegacia e obrigado a pagar multa, 

além de ouvir vários insultos e ameaças dos policiais. 

Seu grupo é formado por cinco pessoas, participa de eventos quando convidado, mas a 
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maioria não possui infraestrutura suficiente para cobrir todos os gastos. 

Sua meta para o futuro é continuar vivendo da sua arte e conhecer o maior número de 

lugares e pessoas envolvidas com o grafite.  

Sua relação com o grafite de São Carlos se deu em eventos de grafite, trabalhos de 

pinturas decorativas em residências e num bar no Bairro Santa Felícia. 

 

Stan Bellini 

Nome no registro civil: Leandro Augusto Bellini, 29 anos, nasceu na cidade de 

Catanduva. Possui o segundo grau completo, se autodeclara pardo. Sua profissão é grafiteiro e 

professor contratado da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto para ministrar oficinas 

sobre grafite. Reside com a esposa e sua filha de 7 anos de idade na cidade de São José do Rio 

Preto. 

Começou a pintar aos 16 anos, seu estilo é cartoon e surreal e os desenhos estão 

relacionados a ele mesmo e ao seu cotidiano. Para ele, observar o que as pessoas interpretam 

dos seus trabalhos é o que lhe dá o maior prazer, pois cada pessoa enxerga a obra de uma 

forma diferente. 

Quando perguntado se já foi abordado por policial quando estava grafitando, respondeu 

que sim, mas que na maioria das vezes ocorre por causa de denúncia; explica que possui  

autorização e continua trabalhando sem maiores problemas. Informou também que já ocorreu 

de estar pintando em muro abandonado sem autorização e os policiais levarem as latas de 

spray e ficou por isso mesmo. 

Sua meta para o futuro é "fazer grafite sempre por amor e por humildade", conhecer 

novos amigos nessa "família do grafite" e “deixar nas mãos de Deus para onde ele quiser me 

levar eu irei”. 

Informou que não conhece todos os que participam do seu grupo de pintura (crew), pois 

são muitas pessoas espalhadas pelo Brasil. 

Sua relação com o grafite de São Carlos se dá com participação de eventos de grafite a 

convite da organização do evento. Já participou de vários eventos regionais e nacionais de 
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grafite. 

 

Spok 

Nome no registro civil: Luis Carlos Dias de Almeida, 28 anos, ensino médio 

incompleto, se autodeclara branco, nascido na cidade de São Carlos, atua profissionalmente 

como grafiteiro e pintor. Mora com sua família no bairro Jardim Medeiros, sendo o filho do 

meio. 

Spok afirma que quando começou a fazer grafite pelos muros adotou essa TAG para 

ficar anônimo, pois naquela época o grafite ainda não era bem visto. No início, assinava 

“Espoke”, mas por ser um nome muito grande e, portanto, demorado para ser feito, adotou 

“Spok”, inspirado no Dr. Spock do filme Jornada nas Estrelas. 

Iniciou a atividade com o grafite na 8a. série, com aproximadamente 14 anos de idade, 

desenhando com lápis no caderno e também na parede de sua casa com pincel e tinta. 

Ao ser perguntado se se considera grafiteiro ou pichador, defende que os dois, 

dependendo da situação. Considera o seu estilo de grafite original, que trata de letras e as 

vezes personagens, não se preocupa em passar nenhuma mensagem, faz o desenho que lhe 

vem na cabeça. 

Ao perguntar se já foi abordado pela polícia, afirmou que sim. Um vez, quando ia 

começar a grafitar, os policiais "fizeram caras de bravos" depois, desejaram bom trabalho e 

foram embora. 

Já participou de eventos fora da cidade de São Carlos como convidado. Sua meta para o 

futuro é continuar grafitando e viver com tranquilidade. 

 

2.4. Análise das informações dos Grafiteiros 

 

Com base nas respostas das entrevistas com os grafiteiros, podemos constatar a 

declaração de pertencimento do grupo social étnico, sendo que três grafiteiros se 

autodeclararam pardo e um branco. Idade entre 28 e 29 anos, na data da entrevista. Iniciaram 
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as atividades com o grafite entre 13 a 16 anos de idade, período que cursavam o ensino 

fundamental ou médio. 

Possuem trabalhos profissionais relacionadas a arte, própria atividade de grafiteiro, 

comercial ou não, tatuador, professor oficinas de grafite. 

Com relação a serem abordados pela polícia, o relato é que todos já foram, mas que a 

atuação da polícia, na maioria das vezes, foi feita de forma cordial e resultou em diálogo 

(quanto autorizado) ou apreensão das latas de spray (quando não autorizado). Também já 

houve casos de serem levados para a delegacia e serem autuados. 

A meta para o futuro três responderam que pretendem continuar com o grafite e 

participando de eventos, viagens e trabalhos relacionados com a arte mural. Bico Madrugas 

diz que não tem pretensão em viver do grafite, mas se firmar com a empresa de tatuagem, pois 

ela garante o sustento de sua família. 

O estilo de grafite do grupo é variados, desde desenhos livres, surreal ou cartoon, 

grafites originais do hip hop, letras e imagens dialogando entre si, realismo, personagens e 

letras. 

Com relação à participação em eventos, todos participaram de eventos na cidade onde 

residem e como convidados em outros municípios. 

 

2.5. Análise dos trabalhos dos Grafiteiros da Pesquisa 

A figura 20 é um grafite do grafiteiro Bico Madrugas, ele retrata nesta pintura os seios 

de uma mulher amamentando uma criança, que pela contextualização parece ser seu filho ou 

filha. Os seios da mãe parecem fartos e a criança desfruta de um momento calmo, embora 

permaneça de olhos abertos em observação ao infinito. A figura representa a família, a  mãe, 

representada pelos seios, segura a criança em seu no colo que suga o seu leite e se aconchega 

em seus braços, a criança está com um colar de miçangas perolada. A cor negra mostra o seu 

pertencimento étnico-racial. Segundo Bico, este grafite é uma homenagem ao mês da 

consciência negra. Ao lado da composição parte de outro grafite com letras de outro artista.  
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A figura está estampada na parede mais alta na construção ao redor da pista de Skate do 

bairro Santa Felícia e pode ser observada por todos que frequentam a praça ou que passam 

pelas ruas. 

 

Figura 20 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
Grafiteiro: Bico Madrugas, estilo: figurativo 

 
Fotografia/Grafiteiro: Bico Madrugas, ano 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

A figura 21 é um grafite do grafiteiro Lelin está desenhado no muro na Avenida Miguel 

Petroni. A característica dos seus desenhos é o rosto desconexo do restante do corpo, 

geralmente maior e desproporcional, enfatizando a cabeça a gesticulação, a emoção. A figura 

segura um gato pela corda. 

 



46 
 

 
 

Figura 21 – Avenida Miguel Petroni 
Grafiteiro: Lelin Alves, estilo: livre e figurativo 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
 

A figura 22 é do grafiteiro Stan Bellini, ele foi grafitado durante o evento 7º Sanca Hip 

Hop realizado pelo SESC São Carlos no ano de 2013. Segundo Stan, seus desenhos são no 

estilo surreal e cartoon, mas ele também gosta de desenhar personagens. Em contato com o 

artista, ele informou que a maioria dos desenhos que faz procura se inspirar nele mesmo, no 

seu estilo de vida em seu cotidiano. Esta imagem representa um homem de meia idade, negro 

usando óculos de lente esverdeada. O braço da figura se perde no outro grafite desenhado ao 

lado. 
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Figura 22 – Sesc São Carlos 
Grafiteiro: Stan Bellini, estilo: figurativo 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 

A figura 23 é do grafiteiro Spok seus desenhos seguem o estilo do grafite do Hip Hop, 

wild style, desenhos geométricos emaranhados difícil de serem decifradas com setas. Cores 

firmes, primárias e secundárias e desenhos de pontos de luz. 

 

Figura 23 – Centro Comunitário Cidade Aracy 2 
Grafiteiro: Spok, estilo: livre 

 
Fotografia: Spok, ano 2014 
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Grafite em São José dos Pinhais/PR - "das Trevas à Luz" 

Fotografia e Grafite: Stan Bellini, Mirage e Bolacha  (nota de fim) 
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Capítulo 3 

 

3.1. Trajetória para se chegar ao Sanca Hip Hop 

 

Entrevista realizada no dia 28/01/2014: 

Bico Madrugas, um dos precursores da realização do Evento Sanca Hip Hop no ano de 

2007, conta a sua história vida que culminou na trajetória que viabilizou a criação do Sanca 

Hip Hop. 

Ele conta que em sua adolescência, com aproximadamente 17 anos, foi preso como 

menor infrator. Quando estava em liberdade assistida pelo NAI19

Danilo percebeu que não precisava da rua para ser alguém, que com a arte já tinha um 

caminho que lhe dava visibilidade e satisfação. Para ele, a arte o resgatou. 

, fazia pintura em telas com 

tinta óleo em sua casa e levou o seu trabalho para mostrar para os monitores. Os monitores 

começaram a perceber que ele tinha talento e com o seu desenvolvimento e trabalho, 

conseguiu demonstrar ao juiz que estava ali envolvido pelo acaso.  

Foi convidado para proferir palestra dentro do CAPS20

O primeiro convite que recebeu para a realização de palestra e oficina foi do Salesiano 

São Carlos, nesse período já contava com um grupo de amigos formados pelos: Jaelson, que 

era MC do grupo de rap Ideologia Cristã; Sidney - o B-Boy; ele mesmo o Bico Madrugas no 

grafite, Eduardo - o DJ; e o Francisco, que tinha curso pelo Denarc

 e na Secretaria Municipal 

Especial da Infância e Juventude, levando o seu trabalho artístico para fazer exposição. 

Depois disso, começou a receber convites para fazer palestras e oficinas para menores e 

adolescentes em outros locais.  

21

                                                      
19 Núcleo de Atendimento Integrado 

 para fazer as palestras de 

intervenção às drogas. 

20 Núcleo de Atenção Psico-Social à Criança e Adolescentes Usuários de Álcool e Drogas 
21 Divisão Estadual de Narcotráficos 
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Por terem sido bem sucedidos na oficina no Salesianos São Carlos, receberam convites 

de outras escolas e entidades para realizar novas oficinas, entre as escolas que os convidaram 

estão a Escola Estadual de Primeiro Grau Bento Carlos, a Escola Estadual de Primeiro Grau 

Esterina Placco e também o Centro de Amigos do Menino Patrulheiro "Dr Marino da Costa 

Terra".  

 Eles procuravam sempre levar para as oficinas propostas relacionadas a arte, como a do 

movimento Hip Hop que envolve a dança, a música o grafite e o MC. 

Foi nessa ocasião que realizaram a Caravana do ECA - que consistia em uma cartilha 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - da qual foi um dos ilustradores juntamente 

com o desenhista Lucas Tavares Ferreira. As cartilhas eram distribuídas nas escolas no 

momento da oficina. 

E foi a partir da caravana do ECA, pela Secretaria Municipal Especial da Infância e 

Juventude, que surgiu a oportunidade de inserir o Hip Hop na Tenda Móvel no Bairro Jóquei 

Clube que deu origem ao 1º Pré-Sanca Hip Hop no ano de 2007. Depois disso, foram feitos 

outros Pré-Sanca Hip Hop, sendo  no Jardim Paulistano e no Bairro São Carlos 8. 

Inicialmente, a proposta não se tratava de um projeto e sim da ação de um grupo de 

amigos que queria passar, de forma voluntária, alguma experiência de vida aos adolescentes. 

Faziam o trabalho sem esperar reconhecimento. No entanto, num determinado momento, 

ficou inviável continuar palestrando nas escolas por conta própria e sem nenhum 

direcionamento.  

Resolveram, então, pedir ajuda para a Prefeitura Municipal de São Carlos, na Secretaria 

Municipal Especial da Infância e Juventude, a qual verificou que a proposta era de interesse 

público e direcionou o pedido para a Secretaria de Arte e Cultura, que disponibilizou um 

espaço para os trabalhos do grupo no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira "Odette 

dos Santos", onde passaram a realizar as atividades em local estabelecido.  

Lá faziam as oficinas sempre voltadas às temáticas do movimento Hip Hop, sendo o DJ, 

o Grafite, MC e o 5º elemento que eles denominavam como “Conhecimento” (palestras de 

orientação e intervenção contra as drogas).  
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Bico salienta que foi uma época muito boa, em que as oficinas tornaram-se conhecidas e 

começaram a receber participantes de todos os bairros da cidade. Muitos grafiteiros saíram 

dessas oficinas que eram realizadas no Centro Afro.  

Conseguiu-se agregar mais à arte, saiu-se para conhecer museus. Houve acesso a 

materiais ilustrativos, espaço para ensaio de Break e MCs. A congregação de inúmeras 

pessoas que aderiram ao movimento deu início ao Sanca Hip Hop, no ano de 2007, em sua 

primeira edição. 

Bico fala com tristeza sobre a política envolvendo a arte. Nos últimos dois anos, o 

Sanca Hip Hop foi realizado pelo SESC. Segundo ele, já não existe mais espaço para que as 

pessoas possam ensaiar e fazer oficinas e nem espaço para que a população possa se envolver 

e conhecer a cultura. 

 

3.2. Oficinas realizadas no Salesiano São Carlos 

Imagens da oficina de prevenção às drogas realizadas no Salesianos São Carlos. 

 

Figura 24 – Salesiano São Carlos 
Grafite em papel - relativo a oficina de hip hop no Salesiano São Carlos 

 
Fotografia cedida por Bico Madrugas 
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Figura 25 – Salesianos São Carlos  
fotografia da palestra relativa ao hip hop no Salesiano São Carlos 

  
Fotografia cedida por Bico Madrugas 

 

 

Figura 26 – Escola Estadual de Primeiro Grau Esterina Placco 
Grafite no muro da escola - relativo a palestra e oficina sobre o hip hop 

 
Fotografia cedida por Bico Madrugas 

 

  



53 
 

 
 

 

Figura 27 – Cartilha da Caravana do ECA 
Ilustração Bico Madrugas 

 

 
Imagem escaneada da Capa da cartilha da Caravana do ECA 
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3.3. O Sanca Hip Hop na pista de Skate do Bairro Santa Felícia 

A primeira edição do Sanca Hip Hop foi realizada no dia 25 de novembro do ano de 

2007, tendo como tema: 1º Sanca Hip Hop - Vida - Arte – Cultura. A data do evento tem 

relação com o mês da consciência negra, que ocorre no mês de novembro. 

Em consulta aos documentos da Prefeitura Municipal de São Carlos, do projeto que 

originou o 1º Sanca Hip Hop, observamos que as atividades contaram com o esforço conjunto 

de diversos agentes culturais, organizações civis, da Universidade Federal de São Carlos e da 

Prefeitura Municipal de São Carlos.  Tal projeto objetivava o "oferecimento de atividades 

culturais ao público em geral, a aproximação de profissionais e artistas com a comunidade 

(bem como o entrosamento dos grupos sociais dos diversos bairros e inclusive das cidades da 

região de São Carlos) e o desenvolvimento da autoestima das populações periféricas"22

O coletivo Sanca Hip Hop agregou vários atores sociais através da arte urbana 

contemporânea: Dee-Jays

. 

23, Emecees24, Grafitteiros25 B-Boy e B-Girls26, mostrando que uma 

cidade do interior, como São Carlos, também está conectada às mais recentes expressões 

artísticas das periferias mundiais27

                                                      
22 Projeto de documentário 1º Sanca Hip Hop - Vida-Arte-Cultura, Prefeitura Municipal de São Carlos. 
Realização do evento: Prefeitura Municipal de São Carlos, 1º Contato, Rádio UFSCar e Associação dos 
Skatistas, Patins e Bikers de São Carlos (ASPB). 

. 

23 Dee-Jays, plural de DJ-disc jockey. O DJé o nome dado ao artista e profissional que seleciona e toca as mais 
diferentes composições. Foi utilizado primeiramente para descrever  a figura do locutor de rádio que tocava 
música através dos discos. Fonte: <http://www.significados.com.br/dj/> em 12/10/2015 
24 Emecees, plural de MC-Mestre de Cerimônia. O MC na música hip hop é um artista ou cantor que 
normalmente compõe e canta seu material próprio e original (não deve ser confundido com DJ). Fonte: < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/MC> em 12/10/2015 
25 Grafitteiros - plural de Grafitteiro. Grafiteiro é o nome dado aos artistas que fazem grafitti, considera-se 
grafite uma inscrição caligrafada ou um desenho pintado ou gravado sobre um suporte que não é normalmente 
previsto para esta finalidade, geralmente paredes e muros. Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafito> em 
12/10/2015. O grafitti do hip hop tem sua origem nos guetos da cidade de Nova York e Filadélfia na década de 
1970. GANS (2010) 
26 B-Boys e B-Girls Abreviação para Break-Boy ou Girl, Beat-Boy ou Girl ou Bronx-Boy ou Girl. Termo usado 
primeiramente pelo DJ jamaicano radicado nos Estados Unidos, Kool Herc, nos anos 70. Fonte: < http://b-
boysipatinga.webnode.com.br/tudo-sobre-b-boy/>  em 12/10/2015 
27 Projeto de documentário 1º Sanca Hip Hop - Vida-Arte-Cultura, Prefeitura Municipal de São Carlos. 
Realização do evento: Prefeitura Municipal de São Carlos, 1º Contato, Rádio UFSCar e Associação dos 
Skatistas, Patins e Bikers de São Carlos (ASPB). 
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Para Telma Oliveira28

O evento Sanca Hip Hop foi realizado pela Prefeitura Municipal de São Carlos nos anos 

de 2007 a 2011. 

, as atividades desenvolvidas pela Prefeitura, em parceria com os 

integrantes do movimento Hip Hop, têm contribuído para a integração dos jovens e 

divulgação da produção cultural local. 

É importante salientar que o projeto do 3º Sanca Hip Hop, no ano de 2009, trouxe como 

tema os 20 anos de Hip Hop29

As figuras 28 a 30 são fotografias do evento 2º Sanca Hip Hop, realizado na pista de 

skate do bairro Santa Felícia no ano 2008. As imagens mostram a extensão da praça, as 

pessoas assistindo ao show, outras namorando ou andando de skate. Podemos observar 

também o ambiente harmônico constituído nestas imagens. 

 na cidade de São Carlos, homenageando os pioneiros desse 

movimento na cidade - Marcos Casuo, Sauenga Pereira Santiago, Gutemberg e Adailton. Para 

tanto, tinha como justificativa para a sua realização a reunião de pessoas em torno de um 

objetivo comum, a celebração de uma cultura de resistência, que se materializa entre a 

Prefeitura Municipal de São Carlos e organizações da sociedade civil, como o coletivo de Hip 

Hop de São Carlos e o Coletivo de Juventude Negra de São Carlos, sendo que a parceria entre 

o poder público e a sociedade organizada consolidou o evento como uma ferramenta de 

inclusão dos jovens nas áreas educacional e política a partir de sua natureza e das atividades 

desenvolvidas durante a sua organização. 

  

                                                      
28 Telma Oliveira, diretora do Departamento de Artes e Cultura da Prefeitura Municipal de São Carlos, no 
documento "Domingo é dia de Hip Hop na Santa Felícia", 2007. 
29 Achamos interessante pontuar esse evento, pois é um marco dos 20 anos do Hip Hop em São Carlos e uma 
forma de lembrar os companheiros que tiveram participação importante para o amadurecimento e conquista do 
Hip Hop local. 
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3.4. Imagens do 2º Sanca Hip Hop, ano 2008. 

 
 

Figura 28 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
2º Sanca Hip Hop, no ano de 2008 

  
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2008 
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Figura 29 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
2º Sanca Hip Hop, no ano de 2008 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2008 

 
 
 

Figura 30 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
2º Sanca Hip Hop, no ano de 2008 

  
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2008 
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3.5. Grafites Realizados durante o Sanca Hip Hop na Pista de skate do 
Bairro Santa Felícia. 

 

As imagens apresentados a seguir estão grafitadas na pista de skate do bairro Santa 

Felícia e foram feitas durante o evento nos anos de 2007 a 2011, período em que a Prefeitura 

Municipal de São Carlos cedeu o espaço público. 

 

Figura 31 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
Grafiteiro: Stan Bellini 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2008 

 

 A figura 31 apresenta três homens de meia idade jogando baralho à luz elétrica.  

O grafiteiro Stan, autor da obra, afirma que os seus desenhos são geralmente baseados 

na figura dele mesmo, na forma de se vestir, de chinelo e o cabelo que também acompanha 

seu estilo. Gosta de desenhar o cotidiano. Essa imagem apresenta pessoas de meia idade, isso 

porque os jovens da atualidade não têm mais o hábito de jogar cartas. O artigo 165 no boné de 

um dos jogadores representa sua crew de grafite que eles denominam de "artigo 165". 
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 A próxima imagem é um grafite feito pelo grafiteiro Lelin Alves, que mora na cidade 

de Ribeirão Preto, convidado para o evento. A imagem apresenta um rosto e várias mãos e 

braços, que aparentemente estão se pegando em forma de caracol até a última. No final do 

túnel há uma luz. A cabeça bem grande desconexa do restante do corpo é uma das 

características do estilo do artista Lelin Alves. 

Figura 32 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
Grafiteiro: Lelin Alves 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2008 

 
 
 

Figura 33 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
Grafiteiros: desconhecidos, estilo: bomb e livre 

  
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 
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Os dois grafites abaixo são do grafiteiro Torto, o primeiro traz a imagem do cantor, 

compositor e ator Sabotage,  assassinado em 24 de janeiro de 2003. O segundo é do cantor e 

compositor sambista Bezerra da Silva. São obras feitas com estêncil e trazem ao lado a figura 

de uma fita cassete escrita com o nome do cantor. O estêncil é o estilo de grafite preferido 

pelo grafiteiro Torto.  

Figura 34 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
Grafiteiro: Torto, estilo: estêncil 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
Figura 35 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 

Grafiteiro: Torto, estilo: estêncil 

  
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 
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As figuras 36 e 37 estão grafitadas na pista de skate do Bairro Santa Felícia durante o 

Sanca Hip Hop. 

 
Figura 36 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 

Grafiteiros: Rodox e Ringo, estilo: bomb e wild styles 

  
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 

 
 
 

Figura 37 – Pista de skate – Bairro Santa Felícia 
Grafiteiro: Preto, estilo: wild style 

 
Fotografia: Janete Ferreira Rodrigues dos Santos, ano 2013 
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3.6. O Sanca Hip Hop no SESC São Carlos 

 

No ano de 2012, com a mudança de gestão na Prefeitura Municipal de São Carlos e por 

não ter autorização para realização do evento em local público, o Sanca Hip Hop passa ser 

realizado pelo SESC São Carlos, dentro de suas dependências. 

Em entrevista com Jonatan Sampaio30, realizada no dia 27/06/2015, ele conta que o 

contato inicial com o Serviço Social do Comércio (SESC) foi feito pelo DJ Jefferson 

Scratchj31. O gerente da unidade do SESC32

Jonatan conta que até o ano de 2012 a Associação Cultural Janela Aberta não fazia parte 

do processo do Sanca Hip Hop e que somente veio a fazer após o contrato com o SESC na 

intermediação com o Coletivo Sanca Hip Hop. Após acertarem os requisitos necessários para 

formulação da representação, a Associação Instituto Cultural Janela Aberta passou a realizar 

os eventos e workshops fomentados pelo SESC São Carlos, nos anos de 2012, 2013 e 2014, 

dentro da Unidade do SESC. Para a realização do workshop de grafite foram cedidos os 

muros laterais das quadras esportivas e também utilizadas placas de madeira (MDF), nas 

quais a população pode fazer experiências com a tinta spray. 

 de São Carlos se interessou pela proposta da 

realização do evento no ano de 2012, orientando que para viabilizar o contrato para o 

pagamento das despesas do evento e dos participantes, seria necessário a intermediação de 

uma associação que cuidasse da gestão dos recursos, dos contratos dos artistas e da realização 

do evento. Foi então que o coletivo do Sanca do Hip Hop , representado pelo DJ Jefferson 

Scratchj entrou em contato com a Associação Instituto Cultural Janela Aberta. 

Com relação ao Pré-Sanca, Jonatan informou que no ano de 2013 existiu uma tentativa 

de se realizar o evento, mas muitos artistas questionaram se haveria pagamento para o 

trabalho, e como não haveria, e por entender que esta deveria ser uma contrapartida do 

coletivo com a finalidade manter vivo o estímulo dos artistas, no ano de 2014 não foi 

realizado o Pré-Sanca Hip Hop. 

                                                      
30 Jonatan Lourenço Tadeu Sampaio, orientador em gestão e produção Cultural da Associação Instituto Cultural 
Janela Aberta. 
31 Jefferson Borges da Silva, DJ Scratchj, Assessor de Gabinete, responsável pelas atividades relacionadas ao 
Hip-hop da Prefeitura Municipal de São Carlos. 
32 Em contato com o SESC São Carlos, não foi autorizado a pesquisa nos documentos do Sanca Hip Hop 
realizado pela unidade e nem fornecido o material fotográfico do evento.  
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, no capítulo que trata de 

Políticas de Reparações, de Reconhecimento e Valorização de Ações Afirmativas, o segundo 

parágrafo tem a seguinte redação: 

Cabe ao estado promover e incentivar políticas de reparações, no que 

cumpre ao disposto na Constituição Federal Art. 205, que assinala o dever 

do Estado de garantir indistintamente, por meio da educação, iguais direitos 

para o pleno desenvolvimento de todos e de cada um, enquanto pessoa, 

cidadão ou profissional. Sem a intervenção do estado, os postos à margem, 

entre eles os afros-brasileiros, dificilmente, e as estatísticas mostram sem 

deixar dúvidas, rompendo o sistema meritocrático que agrava desigualdade 

e gera injustiça, ao reger-se por critérios de exclusão, fundados em 

preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre privilegiados. 

Com base nas diretrizes curriculares seria imprescindível que o poder público retomasse 

as atividades que eram realizadas pelo Coletivo Sanca Hip Hop no que tange a realização das 

oficinas, palestras, seminários, ensaios, visitações a museus e espaço para as reuniões do 

coletivo, não apenas o evento em si como já ocorre no SESC, mas toda a infraestrutura de 

organização, que eram fomentada pela Prefeitura Municipal de São Carlos nos anos de  2007 

a 2011, ações que viabilizavam a participação do jovem de periferia, os afrodescendentes e a 

comunidade como um todo, preparando o jovem para o exercício social. 
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Conclusão 

 

Este trabalho pesquisou o grafite, primeiramente contextualizando-o no mundo, sua 

origem, as primeiras intervenções e depois no Brasil com os poetas e artistas dos anos 80, o 

grafite do hip hop, os artista de São Paulo.  

Em São Carlos investigamos as primeiras intervenções, os espaços, seus agentes, a 

história das oficinas e palestras nas escolas, que culminou na conquista do espaço para ações 

afirmativas do movimento dentro do Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos 

Santos”, a história da trajetória para a realização do primeiro Pré-Sanca Hip Hop, realizado na 

tenda móvel do bairro Jóquei Clube e a realização do primeiro Sanca Hip Hop na pista de 

Skate do Bairro Santa Felícia no ano de 2007.  

Apresentamos ainda o movimento hip hop em São Carlos no ápice do reconhecimento 

que deu origem à Lei Municipal 15530 de 06/12/2010, incluindo o Sanca Hip Hop no 

calendário oficial de eventos do Município. A realização do Sanca Hip Hop nos anos 2007, 

2008, 2009, 2010 e 2011, efetivado em espaços públicos, fomentado pela Prefeitura 

Municipal de São Carlos e por parceiros como a Universidade Federal de São Carlos, a 

Associação dos Skatistas, Patins e Bikers de São Carlos e demais parceiros da iniciativa 

privada. Congregando milhares de pessoas que participaram das atividades.  

Expusemos a dispersão do movimento pela perda do espaço dentro do Centro Municipal 

de Cultura Afro-Brasileira “Odette dos Santos”, que foi conquistado no ano 2007, para a 

realização das reuniões do coletivo e a transferência da realização do evento Sanca Hip Hop 

para o SESC São Carlos nos anos de 2012, 2013 e 2014. 

Com relação as  respostas da pesquisa, pudemos  constatar que, embora os grafiteiros na 

atualidade estivessem com a idade entre 28 e 29, iniciaram o trabalho com o grafite entre 13 a 

16 anos de idade, período que cursavam o ensino fundamental ou médio. A idade juvenil, 

constatada nesta pesquisa, demonstra que é na adolescência que o jovem busca atividades 

para se autoafirmar perante a sociedade.  

Pudemos perceber ainda a importância da figura do professor de Educação Artística 

para a formação do aluno em artes, pois foi na escola, no ensino fundamental, que aprenderam 

a gostar de desenhar tiveram incentivo para a atividade artística. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, garante que toda criança ou adolescente tenha 

o direito a "informação, cultura, lazer, esporte, diversões e serviços que respeitem a sua 

condição peculiar de desenvolvimento", reforçando a necessidade do estado em prover e 

incentivar políticas de inclusões de valorização ao jovem adolescente.  

O grafite é uma expressão cultural e artísticas de grande potencialidade, mesmo quando 

em protesto, pois permite a reflexão e interação da sociedade. 

O franqueamento do grafite em local público sem a necessidade de autorização, poderá 

ser princípio para a quebra dos paradigmas entre o público e o artista, gerando trabalho e 

divisas para as cidades. 

 

  



66 
 

 
 

Referências33

ÁVILA, M. P. Periferia é periferia em qualquer lugar? Antenor Garcia: estudo em uma 
periferia interiorana, 2006. 112f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) Universidade  
Federal de São Carlos, São Carlos, 2006. 

 

ARAÚJO, M. S; Muro + Spray: Os jovens e os grafites de muro como produções 
estéticas críticas no ambiente urbano. V Reunião de Antropologia do Mercosul, 2008. 

BAKHTIN, M; A. Estética da Criação Verbal, 2011. WMF - Martins Fontes. 

BRANDÃO, M. A. L. São Carlos do Pinhal nos tempos da "Casa Grande e Senzala" 
(notas de pesquisa), 102f. Notas de Pesquisa. Gráfica Guillen & Andreolli. Aprox. 2010. 

BRITO, D; Meu traço, minha força, Revista FAPEMIG, n. 53, 2013. 

CASCARDO, A. B. S; Grafitti contemporâneo: o consumo assumido. V Reunião de 
Antropologia do Mercosul, 2008. 

CHIZZOTTI, A; Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, Cortez Editora, 8ª ed. São 
Paulo, SP, Brasil. 

CONCEIÇÃO, R; Lugares de Memória, espaços de Vivência de Negros de São Carlos, 
(Dissertação) Programa de Pós-Graduação em Educação, São Carlos/SP, 2001. 

COSTA, R. R. A; O graffiti no contexto histórico - social como obra aberta e uma 
manifestação de comunicação urbana, 1994, 165f. Mestrado (Mestrado em Artes) - Escola 
de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994. 

_______________ A Recepção e a Estética das Imagens Grafitadas nos espaços da 
Cidade de São Paulo, 2000, 302f. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) - Escola 
de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 

FERREIRA, F. B. Transformações urbanas na cidade de São Carlos: condomínios 
horizontais fechados e novas formas de sociabilidade, 2007. 239f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Sociais) Universidade  Federal de São Carlos, São Carlos, 2007. 

                                                      
33 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023 



67 
 

 
 

FRANCO, S. M; Iconografias da Metrópole: Grafiteiros e pichadores representando o 
contemporâneo; 2009. 175f Dissertação (Mestrado em Projeto Espaço e Cultura) Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2009. 

FREIRE, P.; Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro/RJ, 1987, 17ª Edição, Editora Paz e 
Terra, 1987. 

FURTADO, J. R; ZANELLA, A.V;  Graffiti e cidade: sentidos da intervenção urbana e o 
processo de constituição dos sujeitos, Revista Mal-estar e Subjetividade, vol. IX, núm. 4, 
diciembre, 2009, pp. 1279-1302 

FURTADO, J. R; Tribos urbanas: os processos coletivos de criação no graffiti. Psicol. 
Soc.[online]. 2012, vol.24, n.1, pp. 217-226. ISSN 0102-7182. 

GOMBRICH, E. H., A História da Arte, 2012, 16ª edição, GEN, Grupo Editorial Nacional, 
Tradução Álvaro Cabral (reimpr). 688f. 2012. 

GRAFITE SSA; Sobre o grafite em Salvador/BA <https://www.youtube.com/watch?v=-
Dh8hwQLNTQ>  acesso em 05/07/2015. 

GRAFFITI BRASIL; Lei libera graffiti e proíbe venda de spray para menor. Fonte: 
<http://graffitibrazil.wordpress.com/2011/05/06/lei-libera-graffiti-e-proibe-venda-de-spray-
para-menod/> – Acesso em 16/02/2014 

KI-ZERBO, J. A arte pré-histórica africana; In: História Geral da África, I- Metodologia e 
pré-história da áfrica, Editado por Joseph Ki-Zerbo - 2. ed. rev. Brasília: UNESCO, 2010, 
p.744-780. 

LARA, A. H; Grafite Arte Urbana em Movimento. 1996. 160f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências da Comunicação) Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1996. 

LAVANDERIA, L. M. L; Apreensão da Diversidade Urbana: Análise comparativa da 
morfologia e do uso do espaço público de dois fragmentos na cidade de São Carlos – SP. 
1999. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) Universidade Federal de São Carlos, São 
Carlos, 1999.  

LEITE, A. E; Graffiti em SP - Tendências Contemporâneas (org.), São Paulo: Aeroplano 
Editora e Consultoria Ltda; 2013 – (Coleção Tramas Urbanas) ISBN: 978-85-7820-102-9. 



68 
 

 
 

LOPES, E. Lei libera grafite e proíbe venda de spray para menor. O Estado de São Paulo, 
São Paulo,  29/04/2011. Cidades/Metrópole, p. C5.  

LOTMAN, I.; A estrutura do texto artístico,  Editorial Estampa, 1978. Lisboa. 

PEREIRA, A. B; "A maior zoeira": Experiências Juvenis na Periferia de São Paulo. 
2010, 262f. Tese (Doutorado em Antropologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  

POATO, S; O Graffiti na Cidade de São Paulo e sua Vertente no Brasil: estéticas e 
estilos. Colaboradores Binho Ribeiro, [et al] – São Paulo: Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. Núcleo Interdisciplinar do Imaginário e Memória. Laboratório de 
Estudos do Imaginário, 2006 – (Coleção Imaginário) ISBN: 85–86736–17–1. 

Point da Arte; História da arte do grafite. Acesso em 14/07/2015 
<http://pointdaarte.webnode.com.br/news/historia-da-arte-do-grafite/> 

PRANDINI, R. C. A. R; Arte na Escola: Pra quê? São Paulo, 2001. 

Prefeitura municipal de São Paulo, regulamentação da lei sobre os artista de rua 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/se/noticias/?p=41670> 
acesso em 05/07/2015 

RAMOS, L. H; Juventude e Grafite: A Cidade, Espaço de Produções de Sentidos, In: 
Anais do V Colóquio Internacional Cidadania Cultural, Jovens nos Espaços Públicos e 
Institucionais de Modernidade. p.1-12, Campina Grande, PB, Editora EDUEPB, 2011. 

SILVA, V. F; Migrantes na Periferia Urbana: redes sociais e a construção do bairro, 
Ponto Urbe [Online], 2007, posto online no dia 30 Julho 2007, consultado o 28 Junho 2015. 
URL: http://pontourbe.revues.org/1248; DOI: 10.4000/pontourbe.1248 

SIQUEIRA, C. T; Construção de saberes, criação de fazeres: educação de jovens no Hip 
Hop de São Carlos. 2004, 141f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal 
de São Carlos - UFSCar, São Carlos, SP. 2004. 

SOUZA, D. C. A, Pichação Carioca: Etnografia e uma Proposta de Entendimento. 2007, 
123f. Dissertação (Mestrado em  Antropologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

SILVA, W. S; Grafitti – arte pública expressão alternativa. V Reunião de Antropologia do 
Mercosul, 2008. 



69 
 

 
 

SILVEIRA, F; DANELUZ, C; O retorno do grafite, Comunicação e Espaço Público, Ano 
XI, no. 1 e 2, 2008. 

SIQUEIRA, C. T; Construção de saberes, criação de fazeres: educação de jovens no Hip 
Hop de São Carlos (dissertação). Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de 
Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos, 2004. 

ZAN, D; et all; Grafite e pichação: formas de resistência e participação junvenis? 
Educação, Santa Maria, v.35, n.3, p. 465-478, set-dez/2010. 

ZAMBONI, S; A. Pesquisa em Arte, um Paralelo entre Arte e Ciência. 2001, 107f. 2ª 
edição. Coleção Polêmicas do Nosso Tempo. Editora Autores Associados. 

 
  



70 
 

 
 

Anexo A - Resposta do Questionário 

 
 
Entrevista com o grafiteiro Danilo Alves Barbosa, realizada no dia 28/01/2014 
TAG:  Bico Madrugas Crew 
 
J. Qual a sua idade? 
D. 28 anos. 
 
J. Qual o seu grau de escolaridade? 
D. Ensino médio incompleto. 
 
J. Como você se classifica? Negro, pardo, branco ou amarelo? 
D. Pardo. 
 
J. Com quantas pessoas você mora? 
D.  Duas pessoas: minha esposa, minha filha e eu. 
 
J. Você é o arrimo da família? 
D. Sim. 
 
J. Você possui uma atividade profissional com registro em carteira? 
D. Tive pouco tempo de registro em carteira, 1 ano mais ou menos como auxiliar, mas não era 
o que eu queria, sempre gostei de arte. Agora montei esse ateliê de tatuagem. 
 
J. Em qual bairro você mora atualmente? 
D. Jardim Bandeirantes. 
 
J. Qual é a sua naturalidade? 
D. São-carlense. 
 
J. Você se considera grafiteiro ou pichador? 
D. Eu sou grafiteiro, mas todo o grafiteiro já foi pichador e eu comecei como pichador. 
 
J. Quando você grafita, tem alguma mensagem especial que você procura passar em seu 
desenho? 
D. Não tenho uma mensagem definida. Meu tipo de trabalho é expressionismo. O que vem na 
cabeça na hora é o que faço. Gosto de trabalhar bastante com personagem de rosto, que seria o 
realismo. Então muitas vezes não transmite nada. A gente trabalha sempre com grafite 
colorido e positivo. 
 
J. Qual é o seu estilo de grafite? 
D. Realismo, estilo livre. 
 
J. Com que idade você começou a grafitar/pichar? 
D. de 13 para 14 anos mais ou menos. 
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J. Já foi abordado pela polícia quando estava grafitando? Se sim, como foi a abordagem e o 
desfecho? 
D. Já sim! Já fui preso, quando estava pichando. Todo o grafiteiro já foi pichador, a gente 
estava grafitando em outdoor, não em residência, eu e mais dois amigos, aí abordaram a 
gente, mas eles não tinham prova porque não cataram,  eles estavam observando de longe, a 
gente conseguiu jogar tudo antes que eles chegassem. 
Levaram a gente só pra um chá de cadeira e só, mas acabei fazendo uma pichação depois de 
muito tempo. 
 
 
 
 
Entrevista com o grafiteiro José Wesley Barbosa Alves, realizada em 03 de abril de 2014 
enviada por email, pois ele reside na cidade de São José do Rio Preto. 

TAG: LELIN 

 
J. Qual a sua idade? 
L. 28 anos. 
 
J. Qual o seu grau de escolaridade? 
L. Segundo grau completo.  
 
J. Como você se classifica? Negro, pardo, branco ou amarelo? 
L. Pardo. 
 
J. Com quantas pessoas você mora? 
L. Uma (minha esposa). 
 
J. Você é o arrimo da família? 
L. Eu e minha esposa somos. 
 
J. Você possui uma atividade profissional com registro em carteira? 
L. Não. 
 
J.Em qual cidade/bairro você mora atualmente? 
L. Ribeirão Preto/SP. 
 
J. Qual é a sua nacionalidade? 
L. Brasileiro. 
 
J. Qual é o seu relacionamento com o grafite de São Carlos? 
L. Participo de alguns eventos de encontros de grafite e Hip Hop, prestei alguns trabalhos de 
pinturas decorativas em residências e de um bar no Bairro Santa Felícia. Além de ter bons 
amigos que sempre que podemos nos reunimos para falar sobre grafite e pintar. 
 
J. Você se considera grafiteiro ou pichador? 
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L. Como brasileiro digo grafiteiro, mas a palavra é usada de forma errada no Brasil, já que 
para os outros países a pichação é considerada o estilo de grafite brasileiro. 
 
J. Quando você grafita, tem alguma mensagem especial que você procura passar em seu 
desenho? 
L. A mensagem não é que me leva a pintar, costumo pintar mais pela estética e por marcar 
presença mesmo, mas sempre que me vem algum sentimento que encaixa na estética eu faço. 
 
J.  Qual é o seu estilo de grafite? 
L. Não sei bem, faço personagens mas também gosto de letras, ultimamente tento fazer com 
que os personagens e as letras se fundam em uma coisa só. 
 
J. Com que idade você começou a grafitar/pichar? 
L. Comecei com 13 anos. 
 
J.  Já foi abordado pela polícia quando estava grafitando? 
L. Sim, muitas vezes. 
 
J. Se sim, como foi a abordagem e o desfecho dela? 
L. Na maioria das vezes tranquila, com conversas se resolve tudo, várias vezes até de maneira 
muito educada da parte da polícia, mas em outras se nota o despreparo policial e já fui parar 
na delegacia, paguei multas e ouvi muitos insultos e ameaças. 

 
J.  Quantas pessoas fazem parte do seu grupo de Grafite? 
L. Cinco.  
 
J. Você acha que existe repressão ou preconceito contra o grafiteiro/pichador? 
L. Sim, os dois. 
 

J. Qual a sua meta para o futuro? 
L. Continuar vivendo da minha arte e conhecer o maior número possível de lugares e pessoas 
envolvidas com o grafite. 
 
J. Já teve convite para participar de eventos? 
L. Sim. 
 
J. Quais eventos? 
L. Muitos... mas infelizmente a maioria deles não têm estrutura suficiente para cobrir todos os 
gastos. 
 
 
Respostas complementares: 

Vivo do grafite, mas muitas vezes sou forçado a fazer trabalhos com estilos mais comerciais 
que fogem da minha linha de trabalho. 
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Já trabalhei em muitos projetos sociais na minha cidade e em cidades vizinhas, mas hoje em 
dia estou focado em pintar e viajar, escrever uma história enquanto sou novo e pensar no 
social de maneira mais organizada no futuro. 
 
A minha esposa também é grafiteira. 
 

 

Entrevista com o grafiteiro Leandro Augusto Bellini, realizada em 02 de abril de 2014 
enviada por email, pois ele reside na cidade de São José do Rio Preto. 

TAG: STAN BELLINI 

J. Qual a sua idade? 
S. 29 anos. 

J. Qual o seu grau de escolaridade? 
S. Ensino médio completo. 

J Como você se classifica? Negro, pardo, branco ou amarelo? 
S. Pardo. 

J. Com quantas pessoas você mora? 
S. Eu, minha esposa Mariane, minha filha Julia de 7 anos e meu filho Miguel de 7 meses. 

J. Você é o arrimo da família? 
S. Sim, sou. 

J. Você possui uma atividade profissional com registro em carteira? 
S. Sim, dou aula de grafite em um projeto social em parceria com a prefeitura. 

J. Em qual cidade/bairro você mora atualmente? 
S. Eu moro em são Jose do Rio Preto-SP no bairro Laureano Tebar. 

J. Qual é a sua naturalidade? 
S. Catanduva. 

J. Qual é o seu relacionamento com o grafite de São Carlos? 
S. Recebi convites para pintar em evento em São Carlos e conheci vários amigos. É uma 
cidade muito boa, sempre fui bem recebido. 

J. Você se considera grafiteiro ou pichador? 
S. Grafiteiro. 

J. Quando você grafita, tem alguma mensagem especial que você procura passar em seu 
desenho? 
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S. Eu gosto muito de fazer meus desenhos relacionados a mim, ao meu dia a dia. Eu gosto de 
deixar que as pessoas interpretem do modo com que elas veem o desenho, isso que é o legal, 
cada um vai ver de um jeito diferente. 

J. Qual é o seu estilo de grafite? 
S. Cartoon e surreal. 

J. Com que idade você começou a grafitar/pichar? 
S. 16 anos comecei a fazer grafite. 

J. Já foi abordado pela polícia quando estava grafitando? 
S. Já sim, mais no início quando comecei a fazer grafite. 

J. Se sim, como foi a abordagem e o desfecho dela? 
S. Sempre vem por meio de denúncia de algum morador desinformado do que é arte de grafite  
e explicamos para o policial que é grafite mostramos a autorização e continuamos numa boa. 

Mas já aconteceu de eu estar pintando em muro abandonado e sem autorização e os policiais 
me abordaram como se eu estivesse fazendo vandalismo, tentei explicar que era grafite, mas 
os policiais eram muito sem cultura e não entenderam, levaram todos os meus spray e ficou 
por isso mesmo. 

J. Quantas pessoas fazem parte do seu grupo de Grafite? 
S. Não sei ao certo, somos em muitos espalhados pelo Brasil. 

J. Você acha que existe repressão ou preconceito contra o grafiteiro/pichador? 
S. Acho que ainda existe sim, menos do que antes, mas existe sim por pessoas que não 
conhecem a cultura e por pessoas que não gostam de grafite. 

J. Qual a sua meta para o futuro? 
S. Fazer grafite sempre por amor e humildade e conhecer amigos novos nessa família do 
grafite e deixo nas mãos de Deus a onde ele quiser me levar eu irei. 

J. Já teve convite para participar de eventos? 
S. Graças a Deus sim. 

J. Quais eventos? 
S. 
- Mostra de graffiti 
- Duelo de Titãs, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Carlos, São Paulo, Votuporanga. 
- Encontro das Ruas Joinville,  
- Street of Style Curitiba 
- Meeting of style Quito Equador 
- Workshop D.E.R São José do Rio Preto-SP, em Araxá- MG 
- Festival de Dança – Joinville 2010 
- EstimaCão – Feira de adoção de animais 
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- Projeto Cultura e Hip Hop – Graffiti & Arte 
- Aniversário de 10 anos – Casa do Hip Hop 
- Workshop “Grafite” – Aniversário de 1 ano Casa do Hip Hop e no RedBull Under My Wing 
pelezinho 
- Internacional de graffiti Kolirus em Macaé-RJ 
- Meeting of style Brasil em porto alegre-RS 
 

 

Entrevista realizada com o grafiteiro Luis Carlos Dias de Almeida, no dia 09/12/2013 
TAG: SPOK 
 
J. Qual a sua idade? 
S. 28 anos. 
 
J. Qual o seu grau de escolaridade? 
S. Ensino médio incompleto. 
 
J. Como você se classifica? Negro, pardo, branco ou amarelo? 
S. Branco. 
 
J. Com quantas pessoas você mora? 
S. Eu e mais 4 pessoas. 
 
J. Você é o arrimo da família? 
S. Sou filho do meio. 
 
J. Você possui alguma atividade profissional com registro em carteira? 
S. Não. 
 
J. Em qual bairro você mora atualmente? 
S. No Jardim Medeiros em São Carlos. 
 
J. Qual é a sua naturalidade? 
S. São-carlense. 
 
J. Você se considera grafiteiro ou pichador? 
S. Um pouco de cada, depende da situação. 
 
J. Quando você grafita, tem alguma mensagem especial que você procura passar em seu 
desenho? 
S. Não. 
 
J. Qual é o seu estilo de grafite? 
S. O grafite original que é letras e às vezes uns personagens. 
 
J. Com que idade você começou a grafitar/pichar? 
S. Mais ou menos 14 anos. 
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J. Já foi abordado pela polícia quando estava grafitando? Se sim, como foi a abordagem e o 
desfecho? 
S. Não. Só antes de começar normal, fizeram cara de mal e depois falaram bom trabalho aí. 
. 
J. Você acha que existe repressão /ou preconceito contra o grafite? 
S. Hoje está na  moda e as pessoas confundem pichação com grafite. 
 
J. Qual a sua meta para o futuro? 
S. A de sempre "viver de boas"34

 
. 

J. Já teve convite para participar de eventos? 
S. Sim. 
 
J. Quais eventos? 
S. Batalha da amizade, mutirões em Ribeirão Preto e Rio Preto, hip hop em ação em Diadema 
entre outros. 
 
  

                                                      
34 viver de boas: gíria empregada pelo autor que se refere a ter uma vida tranquila e prazerosa. 
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Apêndice A - Termo de consentimento para utilização da imagem 
e entrevistas. 
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Apêndice B - Questionário de entrevista com os grafiteiros 

1. Qual a sua idade? 
2. Qual o seu grau de escolaridade? 
3. Como você se classifica? Negro, pardo, branco ou amarelo? 
4. Com quantas pessoas você mora? 
5. Você é o arrimo da família? 
6. Você possui uma atividade profissional com registro em carteira? 
7. Trabalha com carteira registrada? 
8. Em qual bairro você mora atualmente? 
9. Qual é a sua naturalidade? 
10. Se não for São Carlense, reside há quanto tempo em São Carlos? 
11. Você se considera grafiteiro ou pichador? 
12. Quando você grafita, tem alguma mensagem especial que você procura passar em seu 

desenho? 
13. Qual é o seu estilo de grafite? 
14. Com que idade você começou a grafitar/pichar? 
15. Já foi abordado pela polícia quando estava grafitando? Se sim, como foi a abordagem e o 

desfecho? 
16. Quantas pessoas fazem parte do seu grupo de Grafite? 
17. Você acha que existe repressão ou preconceito contra o grafite. 
18. Qual a sua meta para o futuro? 

 

                                                      
i  As fotografias intermediárias dos capítulos foram gentilmente cedidas pelos grafiteiros à título de ilustração 
dos seus trabalhos. As imagens não estão inseridas, necessariamente, na cidade de São Carlos. 
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