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O estudo aqui apresentado tem como objetivo expor uma reflexão acerca dos discursos usados 

por grafiteiros e pichadores em suas obras na cidade de Ribeirão Preto-SP, verificando como o 

funcionamento dessas manifestações perpassam a história e se solidificam (ainda mais) nos dias 

atuais. Há uma forma de expressão fazendo parte da rotina visual das cidades e se esta rotina é 

permeada por considerações positivas ou negativas com relação à existência destes registros, a 

questão precisa ser pensada, discutida e estudada, objetivando obter uma nova forma de 

conhecimento sobre o tema. Entendidos por alguns como arte e expressão de sentimentos e por 

outros como agressão e violação de propriedades, o grafite e a pichação serão analisados neste 

trabalho, considerando a expansão da internet e da tecnologia em geral, em que jovens e adultos 

compartilham imagens nas diversas redes sociais com frases escritas nos muros, utilizando-se de 

enunciados românticos, políticos, sociais e, também, preconceituosos. Isso nos mostra como as 

artes atingem a sociedade das mais variadas formas, como nos diz Ramos (1994): “As imagens 

tatuadas no corpo da cidade, e consideradas, na maioria das vezes, como marginais à cultura, vão 

pouco a pouco nutrindo a cultura que as rejeita”. A fim de atingir os objetivos aqui propostos, 

serão coletadas imagens de pichações e grafites pelos muros de Ribeirão Preto, de forma aleatória, 

ou seja, presentes no centro da cidade e bairros diversos. A seleção das imagens será feita por 

gestos de interpretação, priorizando imagens que evidenciam posicionamentos distintos. As 

análises aqui apresentadas, embasadas pela Análise do Discurso de linha francesa, que tem como 

precursor Michel Pêcheux, são resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica em andamento 

e buscam interpretar os modos de inscrição desses discursos em formações discursivas que 

evidenciam “qualidades morais”, por um processo de materialização da ideologia nos grafites e 

nas pichações analisadas. Reflexões apontam que esses discursos, muitas vezes, recortam grupos 

específicos e marcam seus limites territoriais, seja por manifestações de mudanças na qualidade 

de vida, seja por manifestações políticas e sociais. 
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