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RESUMO 

O presente trabalho foca em analisar o Picho como uma forma de intervenção 

urbana distinta de outras como o grafite e a arte de rua. Abordamos 

primeiramente essa separação entre grafite e picho que só ocorre no Brasil. 

Analisamos como são atividades que possuem uma relação paradoxal aonde o 

grafite é aceito como uma obra de arte legítima e transformado em mais uma 

mercadoria cultural das cidades, assim como uma forma de atuação no meio 

urbano para promover sua valorização, enquanto o picho se nega a seguir essa 

linha e se mantém propositalmente ilegal, constantemente questionando o 

caráter público de nossas cidades e seu gerenciamento estratégico 

mercadológico. Se fazendo assim, um ato inegavelmente político de contestação 

da forma com que as cidades são geridas atualmente e como podem ser 

apropriadas pelos seus citadinos. 

 

Palavras chave: Picho, Política, Urbanismo 
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ABSTRACT 

 

The present work focuses on analyzing picho as a form of urban intervention 

distinct from others such as graffiti and street art. We first approach this 

separation between graffiti and picho that occurs only in Brazil. We analyze how 

they are activities that have a paradoxical relationship where graffiti is accepted 

as a legitimate work of art and transformed into another cultural commodity of the 

cities, as well as a way of acting in the urban environment to promote its 

valorization, while picho refuses to follow this line and remain deliberately illegal, 

constantly questioning the public character of our cities and their strategic 

marketing management. By doing so, it is an undeniably political act of contesting 

the way cities are managed today and how they can be appropriated by their 

citizens. 

 

Key words: Graffiti, Politics, Urbanism 
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INTRODUÇÃO 

A proposta deste trabalho é analisar o pixo1 como um ato político. Parte-se, no 

primeiro capítulo, de um breve estudo histórico de que é comumente considerado 

como sua origem, o grafite, que são inscrições produzidas desde a antiguidade 

até os tempos atuais.  

Questionando essa suposta origem antiga, assim como a discussão que existe 

sobre onde o grafite moderno surgiu, propomos que o grafite moderno na 

verdade é algo completamente novo, que surge simultaneamente em todo o 

mundo, fomentado pela invenção da tinta em spray. Particularmente no Brasil, 

abordamos como que inicialmente o termo pixo era a tradução para o português 

do termo grafite, mas que gradativamente, passa a ser considerado como 

atividades distinta.  

Essa separação permitiu que o que agora é considerado como grafite, aliado ao 

movimento do Hip-hop e da vanguarda artística, passe a ser reconhecido como 

uma manifestação artística legítima, enquanto a pixação permanece sendo 

ilegal, e tratada apenas como vandalismo ou poluição. Nesse processo de 

distinção, cria-se um limite entre o que seriam inscrições legais e ilegais no 

espaço urbano, que leva a valorização do grafite e simultaneamente a uma 

radicalização da criminalização do pixo, que se nega a se enquadrar nesse 

padrão aceito. 

No segundo capitulo exploramos como na verdade se trata de uma cisma que 

se mostra incapaz de realmente separar as práticas, mas na verdade cria uma 

delimitação sem um limite claro, que demonstra a natureza paradoxal das duas 

práticas, e que serve de vantagem para os pixadores que a exploram taticamente 

para continuar suas atividades. 

                                            
1 Usamos no trabalho a palavra “pixo” escrita propositalmente de forma errada, por ser a maneira 
com que seus praticantes a denominam. No capítulo 1 iremos deixar claro como vamos trabalhar 
com as palavras “picho” e “pixo” como práticas diferentes. 
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Na verdade falamos de uma relação paradoxal aonde as práticas ao mesmo 

tempo operam como diferentes e unidas. De um lado, elas se auto influenciam e 

se misturam a ponto de tornar essa separação confusa e muitas vezes arbitrária. 

Do outro, evidenciamos como existe uma diferença profunda, em sua essência, 

que diz respeito as diferentes motivações e objetivos que existem em cada 

atividade. 

Para além dessa diferenciação terminológica, abordamos aspectos únicos do 

pixo, como uma atividade fechada a seus praticantes, criptográfica, que impõe 

não somente uma barreira ao seu entendimento, como busca se colocar de 

forma essencialmente ilegal, em outras palavras, propositalmente inaceitável 

pelas nossas instituições políticas. 

Levando então a prática para o campo político, recorremos a autores como 

Jacques Rancière, Chantall Mouffe, Michel de Certeau, Pierre Bourdieu e outros, 

para abordar as ambiguidades dessa prática, que se põe como uma forma de 

resistência a espetacularização e seu empobrecimento da experiência corporal 

da cidade como um espaço a ser experimentado, que ao mesmo tempo que 

afirma o direito a cidade e o pertencimento de seus praticantes se nega a 

estabelecer um diálogo, a ser assimilada. A forma com que circulam na cidade 

desrespeitando as barreiras de segregação e controle social mas ao mesmo 

tempo criando outras barreiras e divisões, unido a uma livre circulação e 

constante processo de territorialização tático, alternativo ao planejamento 

estratégico.  

Assim colocamos o pixo como uma atividade dissensual e dissidente, que resiste 

a qualquer forma de proibição mas também de assimilação, se mantendo sempre 

tática, combativa, e acima de tudo, política, desafiando a funcionalidade 

mercadológica que busca transformar as cidades em locais pacificados e 

controláveis.   
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ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA 

Como a pixação é considerada um crime, seus praticantes utilizam codinomes e 

vários outros subterfúgios para se manterem anônimos. Isso não só levou a uma 

dificuldade de estabelecer contato, como também confiança, o que impôs um 

desafio ao levantamento de dados, que teve que ser feito respeitando essa 

condição que é imprescindível à prática. Foi preciso chegar a uma ética própria, 

estabelecida entre o pesquisador e os sujeitos desse estudo, que garantisse que 

essa dissertação não tivesse um impacto indesejável na prática da pixação.    

Para convencê-los de contribuir com esse trabalho, foi preciso garantir que não 

iríamos violar essa condição, que eles não seriam expostos. A necessidade da 

prática de se manter codificada, e preservar o anonimato de seus praticantes 

levou ao estabelecimento de um limite do que seria relevante ao trabalho mas 

que não iria ferir a pixação. 

De modo geral, eles demonstraram total desinteresse em participar de uma 

pesquisa mais formal, com questionários, e apenas aceitaram que as entrevistas 

fossem feitas em um caráter mais informal, uma conversa somente.  

Elas foram feitas no local de escolha de cada um deles, as vezes em suas casas, 

as vezes em bares ou praças, e apenas alguns permitiram que fossem feitas 

gravações, portanto muitas vezes foi necessário recorrer apenas ao caderno de 

anotações como documentação, e conversas posteriores para relembrar certos 

detalhes e confirmar que o texto não estava de alguma forma errado ou 

distorcido, e se não expunha nada que devesse permanecer em segredo.  

Muitas coisas que foram reveladas em nossas conversas não puderam ser 

incluídas, segredos que foram revelados em confiança, mas que de forma 

alguma podem ser documentados formalmente, e seriam “negados até a morte”, 

como G disse um dia. 

Todas as fotos foram cedidas por eles mesmos, para garantir que mostraríamos 

aqui apenas o que eles permitissem. 
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O próprio uso do nome deles se mostrou difícil, pois hoje em dia com a internet, 

basta saber um nome que se pode procura-lo nas redes sociais, e muitos deles, 

apesar de divulgar fotos de seus trabalhos online, não gostariam de permitir essa 

pesquisa, preferem manter sua rede de relacionamentos virtuais acessível 

apenas aos seus conhecidos.  

Entretanto, ao invés de usarmos nomes fictícios, chegamos a uma solução 

depois de muitas conversas de que o ideal seria usar seus nomes da forma com 

que eles mesmo escrevem nas ruas, criptografado, digamos. Assim, revelamos 

aqui apenas a forma com que eles se permitem ser lidos por nós, não escrito em 

fonte arial mas com sua própria grafia, que é única e inestimável, um dos 

símbolos de sua identidade dentro da pixação. 

Acredito ser válido também por servir como uma forma de experimentar a escrita 

deles no próprio texto dessa dissertação, além de ter sido uma solução que 

serviu como forma de convencê-los do propósito desse trabalho de respeitar sua 

prática e tentar vê-la por seu próprio ponto de vista, de discutir essa escrita 

enigmática, focando justamente no impacto desse enigma, sem revelar todos 

seus segredos, sem expor o truque da mágica que lhe roubaria de todo seu 

encanto.  

No mais, eles adoraram a ideia de se apropriar da dissertação, escrita, até onde 

fui capaz, com o rigor científico necessário, e pixá-la de certa maneira.  
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1. PICHO – GRAFITE – PIXO  

O primeiro passo foi abordar a origem dos termos Grafite e Picho, sendo o 

primeiro usado no mundo inteiro e o segundo se tratando de sua tradução para 

a língua portuguesa, mas que posteriormente passam a ter significados 

diferentes. 

Isso permite que sejam classificados como atividades separadas, onde o grafite 

incorpora suas características mais palatáveis, mais apto à assimilação, 

aceitação e até consumo, sendo reconhecido como uma obra de arte legítima, 

que se afasta do picho, seu “primo pobre”, ou “patinho feio” que herda seus 

aspectos mais indisciplinados, e portanto intragáveis, se mantendo 

estigmatizado e criminalizado. 

Isso dá a impressão, a princípio, que as atividades se separariam por completo 

e seguiriam caminhos diferentes, mas, ao contrário, elas continuam possuindo 

uma relação volátil de influência mútua, aonde não só coexistem como se 

sobrepõem e também entram em choque, num tencionamento paradoxal de 

aproximação/afastamento, que leva a arbitrariedades e divergências quanto a 

essa separação, tento entre seus praticantes como no discurso popular e 

midiático, no seu trato político e jurídico, como também nos estudos acadêmicos 

já realizados nesse campo.  

Explorando essa dificuldade de separação ente as práticas na tentativa de 

delimitar o objeto de estudo aqui proposto, iremos mostrar como o que é 

habitualmente chamado de pichação possui, na verdade, mais uma separação, 

criada pelos seus próprios praticantes, que passam a usar o nome pixação – o 

erro ortográfico é proposital – diferenciando assim o que fazem dos demais 

pichos, e este sim será o foco principal desta dissertação. 

Utilizando-se dessa nova terminologia que surgiu de forma espontânea, 

exploramos esse conceito de pixo com X, considerando esse intencional 

desrespeito pela gramática oficial também como uma demarcação do nosso 

objeto de estudo, o X da questão, e a analogia à incógnita de uma equação não 
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é tão metafórica assim, pois o termo irá se referir àquelas inscrições 

propositalmente codificadas, voltadas apenas àqueles que tem contato com a 

atividade mas se mostram ilegíveis aos demais citadinos, como enigmas.  

Assim estabelecemos com uma “certa” exatidão a objeto de estudo, utilizando 

esse conceito de escrita pública, aos olhos de todos, mas de entendimento 

restrito, voltado aos seus integrantes. Usa-se aqui esse termo entre aspas, o que 

não é muito certo perante o rigor acadêmico exigido de uma dissertação de 

mestrado, mas se faz necessário pois, como tratamos de práticas que possuem 

um caráter fugidio, regadas a grandes doses de astúcia e improvisação, assim 

como regionalismos e peculiaridades de cada praticante, aliado a sua relação 

sistêmica com a pichação e o grafite – relação cheia de paradoxos e que varia 

entre praticantes – sua delimitação rígida seria uma simplificação errônea. Mais 

frutífero ao trabalho foi justamente se aprofundar nessa fuga intencional de uma 

determinação rígida. 

Por último, a utilização do termo pixo se mostra importante pois dá mais clareza 

ao fato de se tratar de um fenômeno contemporâneo, desligado de qualquer linha 

histórica que muitos que já se dedicaram ao tema tentam traçar, ligando-o até 

aos grafites da antiguidade, quando na verdade falamos de uma atividade fruto 

de adventos tecnológicos do século XX, aliado a novas formas de vivência dentro 

das metrópoles contemporâneas, que possui motivações e objetivos muito 

distintos. 
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1.1. UM BREVE HISTÓRICO 

Breve porque esse não é exatamente o trabalho aqui proposto, nos interessa 

apenas contextualizar a maneira com que a palavra Grafite tem sido usada 

desde a antiguidade até os tempos atuais, mesmo havendo grandes diferenças 

entre o que seria sua versão histórica e a atual. Mesmo se tratando, em nosso 

entendimento, de um fenômeno contemporâneo, essa suposta origem antiga é 

constantemente citada por outros autores assim como alguns dos entrevistados, 

e se faz também necessária para discutirmos a forma – imprecisa e discordante 

– com que separamos hoje o Grafite do Picho. 

No idioma italiano, graffito e seu plural graffiti vêm do termo graffiato, que quer 

dizer riscar ou rabiscar. Segundo Denys Riout (1985), derivam do termo em latim 

graffio, empregado ao instrumento utilizado para fazer inscrições em baixo relevo 

riscadas com uma ponta seca e origina-se do verbo graphein – γράφειν –  que 

significa escrever ou pintar. Tanto o atual graffiti da língua inglesa que é 

mundialmente usado como o grafite da língua portuguesa são adaptações 

fonomorfológicas. 

O termo é amplamente usado, incluindo autores como Bazin (1953), Hauser 

(1972) ou Gombrich (1977) em seus estudos sobre a história da arte para se 

referir a escritos e desenhos de várias épocas, desde a antiguidade. “Em 

determinados dicionários, a área do saber relacionada à palavra grafito pertence 

a arqueologia, servindo para designar desenhos elaborados; e, em menor grau, 

escritos antigos” (CALÓ, 2005) 

Pedro Paulo Abreu Funari, em seu livro “Roma, vida pública e vida privada” 

(1994) usa essas inscrições como fonte de pesquisa que revela o cotidiano da 

cidade expressa por pobres, escravos, mulheres, ou seja, relatos que abrangem 

um espectro de pessoas excluídas dos registros deixados por autores da época, 

revelando nuances da vida cotidiana e costumes. 

As intervenções nas paredes ou parietais, além de numero-
síssimas, provinham de todos os grupos da cidade, de campo-
neses a artesãos, de gladiadores a lavadores, [...] Seu caráter 
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público, por outro lado, confere às intervenções murais traços 
únicos no contexto da criação cultural popular, [...] Outra 
característica marcante do grafite reside na inevitabilidade da 
leitura das mensagens. (FUNARI, 1989, p. 28-29). 

Exemplares primordiais desse grafite se encontram em locais como: Tikal, a 

maior das cidades do Império Maia, situada em Petén, região da atual 

Guatemala, feitos no período pré-clássico entre 1000AC e 250DC (ANDREWS, 

1980); Mais de 1.800 inscrições em Sigiriya, antiga capital do Sri Lanka, 

construída entre 477 e 495 DC (PANIQUE.COM.AU, 2017); na Basílica de Santa 

Sofia, construída em Constantinopla na época do Império Bizantino, feitas por 

mercenários vikings no século IX (EN.WIKIPEDIA.ORG, 2017); Nas cidades do 

antigo Império Romano como Pompéia, que revela o quão comum era essa 

prática com mais de 15.000 grafites já catalogados. 

No caso de Roma eram tão numerosas que levaram à criação dos dealbatores, 

nome dado àqueles que “tinham por finalidade a limpeza das paredes” 

(FEITOSA, 2005, p. 62-63). 

A imagem 1 mostra uma inscrição chamada “Alexamenos grafito”, considerada 

uma das primeiras representações de Jesus Cristo, encontrada em Roma. Nela 

se tem a figura de uma pessoa crucificada com uma cabeça de burro e a seu 

lado uma pessoa com a mão levantada em sua direção. Abaixo, escrito em grego 

vulgar – com uma variação ou erro ortográfico - se tem o texto “Alexamenos 

adora seu Deus” (SCHILLER, 1972). 

Vários outros exemplares de grafite continuam sendo feitos ao longo da história, 

como na Idade Média, durante a Inquisição, quando padres escreviam nas 

paredes de conventos rivais com intuito de expor suas ideologias e criticar 

doutrinas contrárias, assim como para difamar instituições ou pessoas (GITAHY, 

1999).  

Apesar dos Grafites serem vistos como indesejados, são tratados apenas como 

um transtorno. O primeiro registro histórico que se tem da criminalização do 

grafite surge apenas no século XVII e trata-se de uma ocorrência policial feita 
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em Paris datada de 29 de dezembro de 1884, referindo-se ao ato como uma 

“escritura ilícita” (BELÉM, 2015). 

Imagem 1 

 
Fonte: Wikipedia Commons, 2004 

Além de uma forma de comunicação que se prolifera principalmente nas cidades, 

muitos desses grafites são marcas feitas por pessoas que participaram de longas 

viagens, se deslocando para muito longe de sua terra natal, como mercenários 
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ou soldados, e que escreveram seu nome como forma de registro de sua 

passagem.  

Imagem 2 

 
Fonte: Hewitt (Sargento), 1945 

É assim com os Vikings citados acima, os soldados franceses que escrevem 

seus nomes em monumentos durante as campanhas napoleônicas no Egito 

(JINX, 2014), ou os soldados do exército aliado durante a Segunda Guerra 

Mundial que após as batalhas, escreviam seus nomes em edificações e locais 

de destaque dos campos de batalha e cidades ocupadas. A imagem 2 é um 
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exemplo dessas inúmeras inscrições, neste caso feitas por soldados soviéticos 

nas ruínas do Palácio do Reichstag em Berlim.  

Alguns grafites merecem destaque por ter uma característica interessante, são 

de autoria anônima, e feitos por várias pessoas, mas sem um planejamento ou 

organização, são de “uso comum”.  

Um deles é um desenho cartunesco de um vaqueiro com a inscrição Bozo 

Texino: Esse grafite surge por todo o território americano durante o período da 

grande depressão na década de 1920, em edificações e equipamentos de 

infraestrutura ao longo de ferrovias, assim como nos vagões de carga. Era muito 

comum nessa época que andarilhos circulassem por todo o país embarcando 

ilegalmente em trens na busca de oportunidades de trabalho, e mesmo que 

tenha sido uma prática iniciada por uma pessoa, se tornou um costume desses 

viajantes uma espécie de ritual compartilhado entre eles. Essa inscrição continua 

aparecendo até hoje nos vagões, um grafite de autoria coletiva que vem sendo 

reproduzido a quase 100 anos como mostra o documentário “Who is Bozo 

Texino?” (2005) do diretor Bill Daniel. 

Assim como o Bozo Texino, ainda na Segunda Guerra Mundial, o inspetor de 

rebites James Killroy começa a desenhar uma figura cartunesca olhando por 

cima de um muro em direção ao observador, com a inscrição Killroy was here 

(REGAN, 1992). Os marinheiros da aeronáutica começam a encontrar essas 

inscrições em seus navios e, como uma brincadeira, começam a reproduzi-las, 

até que isso se toma uma enorme proporção, passando para os demais soldados 

e se espalhando pelos campos de batalha e aparecendo inclusive, agora feita 

oficialmente como uma forma de homenagem, no memorial da Segunda Guerra 

Mundial em Washington como visto na Imagem 3 (ATLASOBSCURA.COM). 

Essa prática de grafites executados por várias pessoas acaba por se infiltrar na 

cultura popular, como é o caso em Nova York da inscrição Bird Lives (Bird vive), 

uma homenagem frequente ao músico Charlie Parker (RUSSELL, 1996). 
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Essas inscrições, desde as mais antigas, foram feitas em grande parte de forma 

rudimentar, utilizando-se instrumentos de ponta seca, carvão, piche, giz e outros 

materiais improvisados para esse fim.  

Imagem 3 

 
Fonte: atlasobscura.com 

Mas na segunda metade do século XX, a popularização de um novo produto que 

ampliou drasticamente as possibilidades de novas formas de comunicação/ 

ocupação do espaço urbano causaria o surgimento de uma nova prática. Apesar 

de receber o mesmo nome da primeira, está longe de ser apenas uma evolução 

desse fazer “antigo”, sendo na verdade uma revolução que tem um profundo 

impacto no paisagem dos grandes centros urbanos de todo o mundo, com a 

emergência de uma nova forma de Grafite impulsionada pela tinta spray. 
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1.2. A TINTA SPRAY 

De fato, a invenção do spray é um marco. Aqueles que consideram o grafite de 

hoje como algo que nasceu na antiguidade consideram essa inovação 

tecnológica como um ponto de mudanças profundas na prática. Mas o que 

pretendemos explorar é, como essa invenção foi tão impactante que na verdade 

serviu para a emergência de novas práticas, que apenas herdam o nome de 

Grafite, mas que são uma atividade nova.  

Mas desde a invenção do aerossol até a popularização da tinta spray, que 

propiciou a emergência de novas formas de se intervir no espaço urbano, se 

levou um tempo considerável. 

O conceito do aerossol data de 1790 junto à invenção de bebidas gaseificadas 

na França. Em 1837, Perpigna inventa uma lata com a válvula incorporada. A 

partir de 1962 começam a surgir os primeiros protótipos de latas spray, mas 

devido ao seu peso excessivo elas se mostram inviáveis comercialmente. Em 

1899, os inventores Helbling e Pertsch patenteiam o aerossol pressurizado 

usando cloreto de etilo e metilo como propelentes (BELLIS, 2016). 

Em 23 de novembro de 1927, o engenheiro norueguês Erik Rotheim patenteia a 

primeira lata de aerossol, mas somente em 1931 o departamento de patentes 

dos Estados Unidos concede sua patente, O que permite que seu inventor a 

venda a uma empresa americana.  

A invenção só vem a ser usada em grande escala em 1941 quando Lyle 

Goodhue e William Sullivan criam, a pedido do exército americano, uma lata 

pequena, recarregável, pressurizada por um gás liquefeito, o fluorocarbono. Ela 

permitia que os soldados aplicassem inseticida no interior de alojamentos e 

tanques para combater doenças transmitidas por mosquitos durante a Segunda 

Guerra Mundial (CORE, BLISS, FLORES, 2005). Esse é o surgimento da lata 

spray como a conhecemos hoje. Em 1947 no período do pós-guerra elas passam 

a ser usadas para comercializar produtos como pesticidas e cosméticos 

(BELLIS, 2016).  
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Em 1949, Robert H. Abplanalp cria uma lata de alumínio que é muito mais leve, 

com uma válvula plástica de simples remoção e substituição. Sua invenção 

diminui drasticamente o custo de fabricação e faz com que suas vendas 

deslanchem em todo o mundo. 

Nesse mesmo ano, Edward Seymour, ouvindo uma sugestão de sua esposa 

Bonnie, cria a primeira lata de tinta em spray para comercializar uma tinta 

prateada que ele tinha inventado para pintar radiadores a vapor, como visto na 

imagem 4. Sua intenção era usar a lata spray apenas como um mostruário, mas 

a ideia foi tão popular que ele opta por abrir a “Sycamore Ink”: a primeira fábrica 

de tinta em spray (SEYMOURPAINT.COM, 2017).  

Imagem 4 

 
Fonte: seymourpaint.com, 1949 
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Logo depois, grandes indústrias como a Rust-Oleum e Krylon entraram no 

mercado, contribuindo para a popularização exponencial das tintas spray. A 

Associação de Consumidores de Produtos Especializados dos EUA estimam 

que em 1973 o país produziu 270 milhões de latas.  As duas empresas são 

marcantes na história do grafite, sendo reverenciadas por seus praticantes até 

hoje como imprescindíveis na popularização da prática. É comum encontrarmos 

até hoje camisetas, bonés e até grafites com a logomarca dessas empresas 

como uma forma de homenagem ao seu papel indispensável no fomento do 

Grafite.  

Como a lata de spray é pequena e leve, se torna muito prática, podendo ser 

facilmente transportada dentro de uma mochila ou em um bolso grande, ou 

mesmo escondida por dentro da roupa, facilitando seu uso em locais de difícil 

acesso ou que possuam alguma forma de vigilância. 

A tinta pressurizada permite que se pinte com muita rapidez, pois não requer 

nenhum preparo prévio à sua aplicação ou utilização de outro instrumento como 

um pincel, sendo capaz de cobrir rapidamente uma grande área. Assim, pode 

ser usada para fazer uma inscrição em segundos. 

 Como sua aplicação é por aerossol, a tinta funciona bem sobre texturas ásperas 

ou objetos irregulares. Diferente do carvão, giz ou da ponta seca, cobre 

igualmente superfícies lisas ou irregulares. De cercas a muros, de galpões até 

edificações cobertas de detalhes decorativos ou encanamentos e fiações, 

equipamentos da infraestrutura urbana como placas de sinalização, lixeiras, 

pontos de ônibus, enfim, sua versatilidade permite que toda a cidade seja uma 

superfície passível de ser pintada, das galerias subterrâneas de metro até o topo 

dos arranha-céus. 

A tinta spray não só é de fácil cobertura como também é extremamente 

resistente às intempéries e produtos de limpeza e remoção. Aliado a sua alta 

permanência e sua paleta de cores chamativa – a primeira tinta inventada por 

Seymour era prata – faz com que tenha uma visibilidade muito maior do que as 

outras técnicas como giz, carvão ou ponta seca. 
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A soma dessas características – portabilidade, rapidez, versatilidade, visibilidade 

e permanência – é o que faz do spray a ferramenta ideal para o surgimento de 

um novo fenômeno, que apesar de manter o nome Grafite, se diferencia do que 

seria essa prática até então. Se utilizando desse advento tecnológico, o Grafite 

– já separado daquele outro grafite, histórico, acima citado – emerge da 

exploração do mundo de possibilidades aberto pela tinta spray, que lhe permite 

ir muito além, ser mais ousado, causar maior impacto, o que faz com que se 

espalhe rapidamente pelas cidades até se tornar um fenômeno mundial, 

onipresente na paisagem urbana no final do século XX.  
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1.3. O GRAFITE COMO FENÔMENO MUNDIAL 

Um dos primeiros usos do spray que foi noticiado mundialmente ocorreu em 

Paris durante a revolta de maio de 1968. Grafitados nos muros, as reivindicações 

sócio-políticas dos protestantes ganhavam uma dimensão maior, “garantindo um 

maior potencial difusor às ideias” (SOUZA, 2007). 

O suporte urbano, muros e paredes, mostraram-se convenientes ao 
uso da propaganda de ideias políticas libertárias. Frases 
popularmente conhecidas como “é proibido proibir”, “exija o 
impossível” e “faça amor não faça guerra” são oriundas desse 
contexto e ganharam notoriedade pública quando apareceram pela 
primeira vez escritas em um muro da capital francesa. (Mittmann, 
2012). 

Imagem 5 

 
Fonte: taki183.net 

Ao mesmo tempo – segunda metade da década de 1960 – começavam a surgir 

os pioneiros dessa prática nos Estados Unidos, inicialmente nas cidades de Los 

Angeles e Nova York. Eles se autodenominavam writers (escritores) e faziam 

tags (etiquetas, marcas), que consistiam em escrever seu nome por onde 

passavam, pelas ruas, equipamentos públicos, veículos de transporte, etc. O 
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nome Graffiti aparece pela primeira vez em uma matéria do Jornal New York 

Times, e passa a ser usado como denominação. 

Muitos desses nomes eram referência ao local aonde viviam – COCO144 e 

TAKI183 (figura 5) são dois notórios pioneiros da prática, que incorporaram o 

nome da rua aonde moravam em suas tags – e, com a proliferação de 

praticantes,  eles passaram a se organizar em crews (equipes) para espalhar 

suas tags como forma de demarcação territorial. 

A discussão sobre a origem do graffiti da “era do spray” é a primeira discordância 

sobre o tema, aonde alguns alegam que a prática nasceu na Europa em cidades 

como Paris e Inglaterra, enquanto outros defendem que seu berço é nos Estados 

Unidos, em cidades como Chicago e Nova York. Poderíamos até argumentar a 

favor do Brasil que também teve seus primeiros exemplares feitos nessa mesma 

década. 

Mas na verdade essa é uma discussão um tanto inútil, não pela real dificuldade 

de se chegar a um consenso, mas porque existe aqui um aspecto mais 

interessante que seria o de se considerar a possibilidade que o advento da tinta 

spray proporcionou que o Grafite não surgisse em um determinado local para se 

espalhar pelo mundo, mas ao contrário, ele emergiu simultaneamente em 

diversos locais como um fenômeno mundial. E em cada ponto aonde isso 

ocorreu, o fez com características distintas, mas conforme foram entrando em 

contato umas com as outras passaram a se influenciar mutuamente. 
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1.4. ENQUANTO O MUNDO GRAFITA, O BRASILEIRO PICHA 

No Brasil, no início da década de 1960, membros de partidos diversos começam 

a se confrontar nos muros das grandes capitais, uma disputa ideológica e 

também por espaço que se alastra devido ao seu baixo custo e grande 

repercussão. Mas ao invés de ser chamada como grafite – como no restante do 

mundo – a prática é batizada com seu nome tupiniquim: Picho. 

O termo origina-se no elemento complementar antepositivo pich-, 
do inglês pitch (piche, breu); este elemento se desenvolveu desde 
o século XVIII (1797). O verbo pichar (pich + ar), surgiu no século 
XX. Pode-se afirmar, no entanto, que o termo pichar é 
aparentemente nativo, brasileiro. (CALÓ, 2005) 

Imagem 6 

 
Fonte: Wikipedia commons, 2017  

Essas ações revelaram o potencial do grafite como ferramenta de propaganda e 

agitação política, que passa a ser usado tanto por protestantes como por partidos 
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políticos e sindicatos como forma de convocação para atos e manifestações 

públicas. 

Em 1964, quando ocorreu a implantação do regime militar, pichações como 

“abaixo a ditadura” (imagem 6), “abaixo a repressão” e posteriormente “diretas 

já” se espalham pelas capitais brasileiras. Com a facilidade de acesso à tinta 

spray somada aos anseios desse período, essas pichações surgem 

espontaneamente por todas as grandes cidades a ponto de se tornar uma das 

estratégias adotadas de enfrentamento ao regime militar. Em um documento 

redigido pelos dirigentes do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) intitulado 

“União dos brasileiros para livrar o país da crise, da ditadura e da ameaça 

neocolonialista”, redigido durante a 6ª conferência do partido em junho de 1966, 

lê-se: “[…] É preciso utilizar também as formas de luta clandestina, tais como 

distribuição de volantes, pinturas murais, comícios-relâmpagos, [...]” (CEDEMA, 

2017). 

Mais do que um ataque ao patrimônio público ou privado, as pichações 

afrontavam diretamente as diretrizes governamentais de censura e controle 

social, uma ação ilegal e subversiva condenada pelo artigo 163 do código penal 

como um ato que visa “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”. É 

interessante ressaltar que a punição prevista ao infrator era de um a seis meses 

de detenção ou multa, mas que devido a lei nº 5.346, de 3 de novembro de 1967, 

se o ato fosse cometido “contra o patrimônio da União, Estado, Município, 

empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista” 

sua pena aumentava, indo para “detenção, de seis meses a três anos, e multa, 

além da pena correspondente à violência” (BRASIL, 1940). 

É interessante o uso da palavra violência nesta lei, pois de acordo com a OMS 

(Organização Mundial de Saúde), violência é definida como “o uso intencional 

de força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra 

pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande 

probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mal-

desenvolvimento ou privação ", ou seja, um ato violento só existe quando voltado 

a uma pessoa ou grupo de pessoas, entretanto a lei citada acima dá a entender 
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que o dano patrimonial seria uma violência. Estaria o governo considerando que 

a violência é inerente à prática, ou apenas se utilizando dessa classificação para 

justificar uma pena mais severa? 

A repressão não surtiu efeito, e as pichações continuaram a crescer em número. 

No início da década de 1980 se torna uma ferramenta não só de protesto, mas 

também uma peça publicitária de campanhas políticas. Nessa época era comum 

ver no nome de políticos seguidos de slogans de campanha e/ou seu número de 

registro para a votação (imagem 7).  

Imagem 7 

 
Fonte: Silvestre P. Silva/Folhapres, 1982 

Em 1982, Pietro Maria Bardi, então diretor do MASP (Museu de Arte de São 

Paulo), protagoniza um episódio marcante: incomodado com uma pichação feita 

no museu, manda escrever “MERDA” com tinta vermelha sobre a inscrição 

“Deputado Estadual Jair Andreoni. PMDB. Nº5137” pichada na base do pilotis 

da edificação (imagem 8).  

“Minha reação não foi política. Foi só para dar uma demonstração 
de que é injusto pichar uma obra pública como essa, que é um 
monumento tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Quando 
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vi aquelas pichações enormes, eu só podia fazer isso, mandar 
escrever ‘merda’ em cima” (BARDI, apud CORTECERTU, 2017). 

Imagem 8 

 
Fonte: Davi de Barros/Folhapress, 1982 
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Sua atitude foi considerada obscena e resultou inclusive na sua prisão, o que foi 

amplamente noticiado e estimulou “uma série de discussões sobre o aspecto 

ético e jurídico das pichações, envolvendo nomes como Aurélio Buarque de 

Holanda, Antonio Houaiss e Austregésilo de Athayde” (CORTECERTU, 2017) 

O resultado disso foi uma intensificação da repressão as pichações: em 1985 a 

prefeitura de São Paulo destinou verba para que 150 funcionários, em caráter 

permanente, apagassem frases como “Deputado Silveira”, “Viva a Nova 

República”, “Andreoni Já” e “Jânio Prefeito 85”. 

A crescente estigmatização do picho fez com que ele deixasse de ser usado por 

candidatos e partidos como peça publicitária de suas campanhas, mas a 

pichação como forma de protesto continua presente nas cidades até os dias 

atuais, utilizado por militantes de causas cada vez mais diversificadas, como 

questões relativas à comunidade LGBTQ, direitos civis, igualdade de gênero, 

desigualdade social, preconceito racial, entre outros.  

Tendo se popularizado em todo o território nacional, fica evidente o potencial do 

picho como forma de manifestação no meio urbano, o que atrai ainda mais 

praticantes, com intenções diversas. 

Simultaneamente às pichações já citadas, já haviam pessoas que pichavam com 

um outro intuito. Para além da propagação de uma mensagem, escrevem seus 

(codi)nomes e focam no aspecto territorial, a ocupação de espaços, os mais 

diversos possíveis, numa competição com outros praticantes para ver quem 

espalha mais a sua marca pessoal pela cidade. 

Tornam-se cada vez mais ousados na busca por locais de grande visibilidade, 

desafiando o policiamento e a segurança privada: quanto mais difícil o acesso 

ao local, maior o prestígio perante os demais praticantes.  

O fato de serem constantemente criticados os coloca em evidencia na mídia, o 

que, ao invés de sentirem ofendidos com a forma com que são tratados, na 

verdade se divertem com o foco que recebem, com suas pichações aparecendo 

nos jornais e telejornais. 
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Imagem 7 

 
Fonte: Silvestre P. Silva/Folhapres, 1982 

Essa disputa, com ares de um esporte, que une um genuíno prazer em circular 

e explorar o meio urbano, assim como sua apropriação e ressignificação 

(CALDEIRA, 2012), atrai cada vez mais praticantes e vai se proliferando, fazendo 

com que as pichações com outro intuito se mostrem escassas perto da 

quantidade dessas inscrições que crescem exponencialmente e dominam a 

paisagem urbana.  

A partir do final década de 1970 alguns pioneiros dessa forma de pichar causam 

tamanho impacto em cidades como São Paulo que se tornam inclusive alvo do 

então prefeito Jânio Quadros, que ao ser eleito em 1986 declara guerra contra 

“Juneca” e “Pessoinha” (Imagem 7), dois dos mais proeminentes pichadores da 

cidade. Em seus pronunciamentos, afirma ter ordenado a polícia que deem 

prioridade à prisão deles para responderem pelos seus crimes (Imagem 8). A 

então editora da revista Veja SP, Vania Ciorlia, após publicar uma entrevista com 

ambos, chega a ser convocada para uma audiência pública aonde exigem que 

ela revele suas identidades (DUARTE, 2017). 
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Imagem 8 

 
Fonte: Estadão/acervo 
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1.5. DIVERSIFICAÇÃO DENTRO DO CENÁRIO NACIONAL 

Neste período começa a ficar aparente o potencial dessa prática também como 

uma nova forma de produção artística, “uma (in)surgente expressão inserida 

dentro de uma poética urbana” (MITTMANN, 2012). Além dos exemplos citados 

até agora, essas novas pichações adotam a ironia, o humor, até mesmo o 

absurdo ou nonsense como forma de expressão mais subjetiva e pessoal, e que 

estimula seus leitores a fazer igual leitura.  

Imagem 9 

 
Fonte: arquivo o Globo 

Um exemplo marcante dessas inscrições pioneiras é a frase “Celacanto provoca 

maremoto”: essa frase foi amplamente disseminada pelo Rio de Janeiro (imagem 

9) por volta de 1977, e seu autor era o Jornalista Carlos Alberto Teixeira, então 

com dezessete anos. Inspirada pelo seriado de Tv “Nacional Kid”, a frase era 

uma referência um tanto obscura, assim assumiu um caráter enigmático pois 

poucos eram capazes de reconhecer a referência, e por isso suscitava 

discussões sobre seu significado. 

O próprio autor fala sobre isso em uma entrevista: 
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O grande salto foi usar spray e aí começou a se formar uma equipe 
que chegou a totalizar 25 pessoas, com gente pichando até em 
Washington e em Paris. Como era um trabalho que a gente fazia 
na madrugada, havia muita pichação na zona sul do Rio, em 
Ipanema, Leblon e Copacabana. Por ser uma região de gente muito 
cabeça, as pessoas começaram a perguntar: Ah, Celacanto, o que 
será isso? (TEIXEIRA, apud SOUZA, 2007, p.15) 

Essa dúvida sobre o significado da inscrição, associada à criminalização das 

pichações e a estigmatização de seus praticantes, provocava polêmicas e muitas 

vezes reações fortes: 

A imprensa começou a investigar as pichações, afirmando que o 
CELACANTO era um código de encontro entre traficantes (...). Com 
a intensa especulação dos repórteres sobre "o que será?", "quem 
será", o então prefeito da cidade, o falecido Marcos Tamoio, 
instituiu uma multa exorbitante para aqueles que fossem 
apanhados pichando. (TEIXEIRA, apud SOUZA, 2007, p.15) 

Imagem 10 

 
Fonte: Sérgio Sade/Veja, 1977 

Da mesma forma, surgem várias inscrições curiosas que aguçam o imaginário 

popular como: “lerfá mu” de Guilherme Jardim e Rogério Fornari, “hendrix 

mandrax mandrix” de Walter Silveira, “é difícil” de Tadeu Jungle, “cão fila km 26” 

de Antenor Lara Campos (Imagem 10).  
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Esta última é particularmente interessante, pois se tratava de uma propaganda: 

Antenor era um criador de cães da raça fila e seu canil ficava no km 26 da 

Estrada do Alvarenga, em São Bernardo do Campo, mas como suas inscrições 

feitas com tinta branca com letras irregulares muitas vezes não eram entendidos 

como anúncios devido ao seu caráter de improviso, geram uma enorme dúvida 

sobre o seu significado, e acabavam por vezes a serem associados à pichação 

de codinomes como marcação de território, criando uma espécie de jogo 

interpretativo de especulações sobre seu significado. 

Durante a década de 1970, o grafite (como era chamado fora do Brasil) 

alcançava ao redor do mundo um reconhecimento como uma forma de arte 

marginal. 

De um lado, surgiam pessoas como Lee Quiñones ou Jean-Michel Basquiat, que 

começou como grafiteiro – com o codinome “SAMO” – e alcançou fama mundial 

participando de exposições importantes como a “Colab” em 1981 e coproduzindo 

obras ostensivamente com Andy Warhol. Grafiteiros começam a ser 

reconhecidos como artistas e ganham a oportunidade de expor seu trabalho em 

galerias de arte. 

Do outro lado, artistas plásticos são cada vez mais influenciados pela estética do 

grafite e sua forma de intervir diretamente no espaço público sem autorização, 

como Keith Haring em Nova York ou Blek le Rat em Paris. 

Começa assim a existir uma relação de mútua influencia entre o grafite e a arte 

institucionalizada, um caminho de mão dupla entre o informal e o informal, aonde 

eles vão passar a explorar constantemente os limites de sua separação. 

Em paralelo ao circuito das artes plásticas, o grafite se firma como parte 

integrante de uma manifestação cultural maior, que se desenvolvia nas ruas de 

cidades como Nova York, o “movimento Hip-hop, sendo um de seus quatro 

elementos básicos, juntamente com o DJ (o discotecário, que toca as batidas), 

o b-boy (o dançarino) e o MC (master of ceremony ou rapper, quem canta os 

raps)” (SOUZA, 2007).  
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As inscrições feitas rapidamente com tinta preta dentro dos carros de metro 

passam a ser feitas pelo lado de fora, e se tornam mais detalhadas e coloridas. 

Assim eram vistos por toda a cidade enquanto os vagões circulavam pela cidade 

(imagem 11). Eram chamados de Burners (substantivo derivado do verbo burn, 

que significa queimar) pois o intuito era que fossem o mais chamativo possível, 

que “queimassem os olhos” de quem os visse.   

Imagem 11 

 
Fonte: Martha Cooper 

Na década de 1980 o grafite começa a figurar em clipes de músicas assim como 

em filmes e documentários, como na produção independente do diretor Charlie 

Ahearn chamada Wild Style (1983) e o documentário da rede de televisão PBS 

chamado Style Wars (1983). Junto a explosão de popularidade do Rap e do Hip-

hop, vão circular pelo mundo todo e têm um forte impacto inclusive no Brasil, 

especialmente nas periferias das grandes cidades, aonde se populariza como 

uma forma de expressão e manifestação que dá visibilidade a seus praticantes 

e suas comunidades.  
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Ao invés das pinturas de vagões de trem e metrô, vão se proliferar pelos muros 

de locais degradados e abandonados, numerosos tanto nas periferias como nos 

centros das nossas cidades. Abordam uma temática social e política, em parte 

por herança dos pichos políticos, mas também inspirado pelo discurso do hip-

hop de busca por formas de representatividade das parcelas mais pobres da 

nossa sociedade e a discussão de problemas sociais. Acabam por se mostrar 

como uma prática eficiente de intervenção em locais degradados, inicialmente 

por iniciativa própria, mas logo adotada por agentes imobiliários como uma forma 

de valorização do espaço público. 

O termo grafite, então, começa a se popularizar no Brasil, amparado por essas 

vertentes. O grafite como manifestação cultural popular, que se prolifera pelas 

periferias até alcançar destaque, acompanhando o sucesso do Hip-hop, e 

também como um movimento artístico de vanguarda – Arte de Rua – 

representado por artistas em ascensão dentro do circuito institucional das artes. 
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1.6. A CISMA ENTRE PICHAÇÃO E GRAFITE 

Cisma2 pois, mais do que uma cisão, a separação permite que o que agora é 

amparado pelo termo grafite passe por um processo de valorização e aceitação 

enquanto tudo aquilo que continua sendo chamado de pichação permaneça 

estigmatizado e criminalizado. Assim se cria uma hierarquia entre as práticas 

que se faz clara pela separação terminológica, e que permite um tratamento 

diferenciado, sendo o início então de uma relação marcada por alguns conflitos 

– daí o termo cisma – aonde, paradoxalmente, passam a seguir caminhos 

distintos mas se mantendo ainda intimamente conectados. 

No Brasil, o artista de origem etíope chamado Alex Vallauri é um dos pioneiros 

do re(cém)batizado Grafite. Seu trabalho tinha tanto a influência de artistas – e 

amigos – como Warhol, Haring e Basquiat como também do Picho, e assim 

produzia tanto intervenções nas ruas quanto obras para serem expostas no 

circuito de galerias de arte, unindo esses dois universos. Uma de suas primeiras 

obras, intitulada “Boca de alfinete” era uma referência direta a censura 

promovida pelo governo militar, ressoando no mesmo tom que as mensagens de 

“abaixo a repressão” que foram tanto pichadas. “Vallauri influenciou outros 

artistas a ocuparem as ruas da capital paulista e a data de sua morte – 27 de 

março de 1987 – é lembrada como o dia do grafite no Brasil” (MODELLI, 2017). 

A utilização desse novo nome em ascensão no cenário mundial da arte 

contemporânea se mostrou crucial para se esquivar da estigmatização que as 

pichações já sofriam, e propiciar novas leituras dessa atividade. Para isso, o 

apoio de críticos e demais agentes com influência no campo foi também crucial. 

Em uma palestra, por exemplo, Paulo Leminski elogia o Grafite, se referindo a 

seus praticantes como poetas marginais, e destacando sua importância na 

cidade como forma de comunicação, chega a dizer que: “O grafite está para o 

texto assim como o grito está para a voz” (LEMINSKI, apud MARTINS, 2012).  

                                            
2 Enquanto cisão, que vem do termo cissi em latim, significa uma separação ou divisão, cisma, 
que vem do termo schisma, significa também uma divergência ou desacordo.  
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Ele Comenta que em 1982 quando a revista “Quem”, de Curitiba, o convida a 

colaborar com uma retrospectiva sobre “os melhores do ano”, ele declara que o 

melhor poema foi o grafite “PQNA VOLTE”: A inscrição anônima foi feita 

repetidamente ao longo de um trajeto que vai da rodoviária até a saída da cidade, 

no que ele descreve como um uso das ruas como papel. Ainda na palestra, 

chega a assumir como de sua autoria dois outros grafites, “sentado não tem 

sentido”, um desabafo de suas frustrações com seu emprego burocrático, e “o 

torto tem direito”, referente ao tema de uma enorme campanha em prol de 

pessoas com deficiência.  

É interessante notar o fato de ele estar se referindo a inscrições feitas com uma 

grafia simples, em tinta preta apenas, o que até hoje associamos a pichação, 

mas ele já opta por distingui-las pelo termo Grafite para defender seu valor. 

 “A participação dos intelectuais começou a legitimar o Grafite como arte”. 

(KNAUSS, 2001).  Exemplo disso foi o reconhecimento de importante corrente 

da comunidade artística brasileira, organizadora da Bienal de 1987, que convida 

grafiteiros a expor em suas galerias. Esse movimento de promoção do grafite 

deflagrava discussões sobre sua legitimidade como “alta cultura” que merecesse 

esse destaque no cenário das artes, uma discussão bem vinda, que dá novo 

fôlego a essas instituições, e que é vencida pela vanguarda: com o espaço 

concedido, e o apoio de críticos de arte, marchands e intelectuais, o resultado é 

o sucesso dessas exposições, a conseguinte venda dessas obras a valores cada 

vez maiores e assim a projeção desses artistas no cenário mundial, e não por 

último, o Grafite se estabelecendo como obra de arte legítima. 

Mas fora do espaço institucional da arte, sua popularização ocorre também 

simultaneamente como cultura popular. Como um dos pilares do Hip-hop que se 

torna cada vez mais difundido, nas periferias das grandes cidades, aonde se 

populariza como uma forma de expressão e manifestação que dá visibilidade a 

seus praticantes e suas comunidades. Os grafites proliferam pelos muros de 

locais degradados e abandonados, numerosos tanto nas periferias como nos 

centros das nossas cidades, abordando uma temática social e política, em parte 

também por herança dos pichos políticos, mas também inspirado pelo discurso 
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do hip-hop de busca por formas de representatividade das parcelas mais pobres 

da nossa sociedade e a discussão de problemas sociais.  

No caso específico de nossos grandes centros urbanos, que podemos chamar 

de megalópoles por se tratar de cidades com um padrão de urbanização que 

resulta em cidades gigantes, de crescimento descontrolado, fragmentado e 

desigual, com altas taxas de violência e poluição e a conseguinte abandono e 

degradação de uma grande parte de seu território, o grafite encontra solo fértil 

para atuar.  

Cobrindo murros velhos e sujos, trazendo nova cor a lugares abandonados à 

sujeira e fuligem, passam a ser vistos como uma forma de intervenção em 

espaços públicos deteriorados, o que não falta numa megalópole. Conquistam 

dessa forma seu lugar ao sol, passando a ser visto como uma atividade que 

possui um impacto positivo no cenário urbano, desde que, claro, seja feito com 

o intuito higiênico de limpeza e renovação de lugares degradados. 

Aqui se torna claro como sua aceitação é condicionada ao local. Um grafite feito 

em um muro velho, sujo e que nunca foi pintado, na periferia, vai ser visto como 

uma intervenção positiva, considerados por muitos como uma ação espetacular 

de “requalificação” ou “revitalização”, enquanto a mesma inscrição, feita pelo 

mesmo artista, no muro de um empreendimento de alto padrão de um bairro 

luxuoso vai ser vista como poluição e destruição de patrimônio. 

Aquele mesmo grafite que toma conta de um local abandonado será visto como 

uma ocupação não autorizada e tratado como invasão em um outro local cuidado 

e vigiado por seu proprietário. 

Essas duas linhas simultâneas, uma atuando de cima pra baixo como vanguarda 

artística e a outra de baixo pra cima como manifestação popular, aliadas ao 

tratamento distanciado em relação ao picho, vão permitir que a prática seja 

aceita no Brasil de uma forma muito mais ampla do que no restante do mundo. 

Os (agora) grafiteiros vão conseguir assim que a prática seja reconhecida como 

profissão, e mais do que isso, essas duas vertentes vão permitir que se trace um 
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caminho dourado a ser percorrido por aqueles que buscarem fazer do Grafite 

seu trabalho, com a possibilidade de alcançar remuneração e reconhecimento, 

enfim, que leve a sua ascensão social. 

Passa, então, a atrair cada vez mais praticantes, assim como converter cada vez 

mais pichadores em grafiteiros, seja por buscar esse reconhecimento e 

ascensão assim como o intuito de sair da ilegalidade e seus riscos intrínsecos. 

É o que acontece com o já citado Juneca, que após anos atuando de forma 

criminosa e caçado pelas autoridades, muda sua forma de ação e abandona o 

picho para se dedicar ao grafite.  

Assim a diferenciação se consolida. O grafite passa a ser visto como uma forma 

positiva e aceita pela sociedade de contribuição no debate social e político, 

sendo apropriado pela indústria da moda, figurando em campanhas publicitárias, 

se legitimando como forma de intervenção no espaço urbano e inclusive servindo 

como instrumento do planejamento estratégico aplicado hoje às políticas 

urbanas. 

E o picho continua sendo visto de forma “extremamente negativa, considerado 

como ação ilegal, usualmente associado ao vandalismo, delinquência, poluição 

visual, exemplo da degradação e desfiguração dos espaços públicos” (SOUZA, 

2007, p.19). 

Mais do que isso, a aceitação do grafite – e sua consequente profissionalização 

– faz com que esta vá se transformando em uma atividade que, assim como as 

demais profissões, se adequa aos cânones do sistema econômico, se tornando 

uma atividade cooptada pelas regras mercadológicas, subordinada à lógica 

capitalista. Tratado então como produto, servido na dose certa e nos locais 

indicados, palatável para o consumo.  

O grafite se torna um produto, e simultaneamente, uma estratégia de venda de 

um outro produto, a própria cidade. Ele passa a ser mais um instrumento 

estratégico diretamente associado com a produção de mais valia urbana, um 

mecanismo de transformação e valorização territorial.   
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1.7. O PIXO COMO CATEGORIA DISTINTA 

Voltando à lata de tinta spray como catalizadora da emergência de novas formas 

de atuação no meio urbano, podemos afirmar que qualquer pessoa hoje em dia 

pode comprar uma lata, sair as ruas e escrever o que quiser, desde que esteja 

disposta a correr o risco de ser presa e acusada de crime ambiental e 

depredação da coisa alheia, claro. E assim ocorre, como nos casos já citados de 

inscrições contra o regime militar e outras como declarações de amor e até 

pichações com autorização, como um “proibido estacionar” no portão de uma 

casa, etc. 

Nessas pichações, dotadas de um intuído político tradicional, aonde sua 

motivação é um desejo de persuasão, uma escrita pautada pela busca do 

convencimento ou a transmissão de uma mensagem, existe uma ânsia de 

clareza que conduz a mão do pichador a produzir uma escrita legível, com a 

precisão objetiva de quem busca expressar uma ideia, deixar claro qual o sentido 

do que se escreve, para que ele seja lido de maneira imediata, sem equívocos. 

Já o tipo de pichação praticado pelos milhares que seguiram esse outro caminho, 

como citado anteriormente, possui outras motivações. Sua pichação sempre 

explorou de forma diferente um aspecto territorial que existe na atividade. 

Utilizando-as como demarcações no meio urbano, anseiam por espalhar seus 

nomes por toda a cidade, mais do que apenas ocupando o espaço alheio, usam 

sua “assinatura” como forma de tomar posse do mesmo. 

Não se intimidam com tratamento criminoso que recebem e a repressão policial, 

ao invés disso, encaram isso como um desafio, aonde quanto mais protegido e 

segregado por mecanismos de segurança for um local, maior o prestígio daquele 

que conseguir deixar ali sua marca, ou melhor, marcar sua presença. Quanto 

mais são criticados, em outras palavras, quanto mais se fazem notar, melhor. 

Ter seu picho figurando nas colunas policiais ou telejornais é motivo de 

comemoração, mesmo que o teor jornalístico seja acusatório e os trate apenas 
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como poluição, pra eles o que importa é a fama, o “ibope”, como eles mesmo 

dizem, buscam visibilidade, portanto, tanto no espaço público como na mídia. 

Enquanto o grafite conquista gradativamente seu reconhecimento, em grande 

parte porque busca conquistá-lo e encontra apoiadores, o picho segue o caminho 

oposto, recuando cada vez mais, se voltando apenas aos seus praticantes e 

impondo barreiras à sua apreensão, nos dois sentidos da palavra. Evita tanto as 

tentativas de seu entendimento, compreensão, como de aprisionamento dos 

praticantes pela polícia. 

Em uma soma de motivos, advindos da constante fuga das tentativas dessa 

apreensão – física e simbólica – assim como a postura irônica e subversiva em 

relação a padrões e regras – de comportamento, de postura, de vida – os 

pichadores não só subvertem o alfabeto como também a gramática. Torna-se 

comum a substituição de letras e até de sílabas, como o uso de Y no lugar do I, 

o X ao invés do CH, o Z aonde seria o S, e até mesmo o K no lugar de CA. E 

desta forma eles rebatizaram sua prática com o nome de PIXO. 

Assim como abandonam seus nomes oficiais, do documento de identidade, para 

inventar novas identidades, fazem o mesmo com o pixo. A troca do CH pelo X 

não é só uma forma diferente de se referir a pichação, uma gíria: ela deixa claro, 

enfim, que o pixo não é picho.  

Criam assim uma forma de mostrar que o que fazem é diferente da pichação 

comum, aquela que pode ser feita por qualquer pessoa que se aposse de uma 

lata de tinta spray. Esse pixo, escrito propositalmente de forma errada – apenas 

para nós que obedecemos a gramática à risca, pra eles isso não só é permitido 

como preferido – é muito simbólico da forma com que praticam a esquiva: 

driblando regras, normas de conduta, procedimentos de vigilância, e também se 

negando a se fazer entender por todos.  

Porque tem desde os rabiscos na rua né, de qualquer coisa que é 
feita na rua com spray, as vezes um “eu te amo” ou as vezes uma 
frase de protesto, só que isso aí não é um tipo de pixação que é 
classificada dentro do pixo brasileiro, que a gente fala pixador 
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mesmo, “Ah eu sou pixador, e saio pra escrever meu nome”. 
(G, em conversa) 

Deixemos claro então que apesar do termo “pixo” ter surgido apenas em meados 

da década de 1980, e ainda sim utilizado por muito tempo apenas por seus 

praticantes, não podemos simplesmente concluir que essa diferença surge num 

momento posterior a divisão entre Grafite e Pichação. Isso é quando a adoção 

do nome ocorre, mas muito antes disso, quando tudo era chamado apenas de 

pichação no Brasil, o que agora chamamos de pixo já existia. 

Ainda não encontramos nas inscrições de Juneca e Pessoinha (imagem 7, 

pg.23) a escrita enigmática, mas elas já eram, em certa medida, pixações com 

X, se considerarmos que o uso de codinomes já era uma tática para garantir seu 

anonimato, sua fuga, e eles pintavam já seguindo essa motivação territorial 

paradoxal, de ser pôr em destaque ao mesmo tempo em que se mantém 

anônimos. Desde então o Pixo já traçava seu caminho próprio, e evoluía de 

acordo com suas próprias necessidades e aspirações. 

E demonstra também como não devemos encarar com vitimismo a exclusão da 

pixação do processo de valorização pelo qual passou o Grafite. Como dito antes, 

o pixo não foi simplesmente excluído da “estrada de tijolos amarela” por onde 

seguiu o grafite, ele se recusou a trilhá-la, e o que temos aqui portanto é um 

processo de dupla exclusão. 

Assumem uma postura adversária. Não buscam chegar a um entendimento, 

entrar em consenso com o restante da sociedade, ao invés disso, enfrentam a 

ordem imposta pelo funcionalismo capitalista e a propriedade privada, lutando 

pelo seu espaço – não um espaço próprio, mas um espaço construído na 

ocupação do espaço do outro – uma existência pelos seus próprios termos, suas 

próprias formas de atuação, marcando sua presença pela cidade, sem depender 

de permissão ou aceitação. 

 Assim, de um lado temos os agentes dotados do capital social, cultural e 

econômico para pôr em prática os mecanismos de violência simbólica de 

legitimação de uma cultura dominante, excluindo demais manifestações que não 
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se encaixam nesse perfil, ou melhor, impondo sobre elas uma leitura feita pelo 

seu ponto de vista, que classifica tudo aquilo que não tem função dentro de sua 

lógica como sem função alguma, tudo aquilo que não se entende sua utilidade 

como nocivo.  

E temos de outro, também,  um processo praticado por esses pixadores que, ao 

modificaram sua forma de escrita, deformando e retorcendo sua linguagem até 

que se tornem não ilegíveis, mas legíveis apenas para eles mesmos, criam um 

distanciamento, se entrincheiram, negando a possibilidade de uma fácil leitura, 

ou melhor, se negando a permitir uma única leitura pela ótica cultural dominante, 

assumindo uma postura enigmática perante essa violência simbólica que tenta 

incutir a tudo um sentido único, assumindo, ao invés, uma postura mais 

enigmática, uma condição de ilegível, indizível, porém ainda expresso, dito, feito 

presença. 

Fogem da leitura “fácil” criando outras formas de escrever, assim como fogem 

da forma com que o espaço urbano é segregado, dividido por classes, 

encontrando novos caminhos, escalando, ocupando o espaço que não lhes 

pertence. Fogem de sua captura pela cultura dominante que impõe um sentido 

único a tudo assim como fogem da polícia que pune aquele que não andam na 

linha. Daí o valor simbólico do X em seu nome, não é um erro gramatical pois 

faz parte de uma outra escrita, e representa também seu caráter fugidio, que se 

impõe aos outros como incógnita, enigma. 

Aquele caminho dourado, então, que levaria a sua assimilação e aceitação, lhe 

daria um lugar próprio legítimo, assim como sua subordinação as normas e 

limites ao qual se submete o Grafite, privaria o Picho de suas características 

fundamentais, seus aspectos mais transgressores, o jogo de interpretações, a 

malícia de explorar livremente o espaço. A recusa em se deixar assimilar, sua 

auto exclusão, se faz necessária então, pois trilhar esse caminho seria se deixar 

transformar por ele em outra coisa. 
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2. PIXO 

Tendo abordado a forma com que foi estabelecido no Brasil uma separação entre 

pixo e grafite, no segundo capítulo vamos nos aprofundar nessa separação. 

Primeiro, no fato desta ser imprecisa e arbitrária, pois na verdade não se tratam 

de atividades que realmente possam ser separadas. Em segundo, como que na 

verdade essa separação cria uma oportunidade explorada pelos pixadores que 

se  passam por grafiteiros para se aproveitar de seu novo status como atividade 

aceita para operar de forma camuflada. 

A partir dessa tática de camuflagem, vamos explorar o caráter essencialmente 

tático da prática, explorando a forma com que ela atrai praticantes e como que 

eles aprendem a pixar. 

Vamos discutir como funciona essa transmissão de conhecimento, analisando 

dois momentos distintos de sua vivência, suas reuniões e seus rolês, os 

momentos em que saem pra pixar.  
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2.1. A RELAÇÃO ENTRE PIXO E GRAFITE 

Temos então estabelecido dois momentos distintos, que estão representados no 

Gráfico 1. O desenho à esquerda seria o primeiro, aonde todas as inscrições 

eram inicialmente tratadas como pichação, sendo o termo até então uma 

tradução à língua portuguesa de graffiti, como é chamado no resto do mundo.  

No desenho à direita temos representado as diferenciações que surgem no 

Brasil, sendo uma delas o fato de que Picho e Grafite deixam de ser sinônimos 

e passam a ser atividades diferentes, e a tradução do termo Graffiti passa a ser 

Grafite. A outra é o reconhecimento do Pixo, como uma outra atividade separada 

do Grafite e do Picho que propomos neste trabalho. 

Gráfico 1 

 
 

Utilizamos uma linha tracejada para representar a separação entre o Grafite e o 

Pixo, pois na verdade, essa separação que surgiu no Brasil entre as práticas, tão 

conveniente para a valorização de uma sem que se lide com seus aspectos mais 

transgressores relegados a outra, na verdade não consegue de fato separá-las, 

e o que se cria é uma classificação por vezes vaga e confusa, repleta de 

arbitrariedades. Vamos investigar essas “falhas”, e como o Grafite e o Pixo lidam 

com elas em sua relação.  

Comecemos pela oficialização dessa separação terminológica: temos hoje uma 

diferenciação jurídica, aonde a prática do grafite e da pichação3 são tratadas 

                                            
3 Como juridicamente não se reconhece o termo “pixo”, quando tratarmos da legislação brasileira, 
ou citarmos alguns autores, usaremos o termo Picho com sua grafia “correta”, que é como se 
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como a primeira sendo legal e a segunda ilegal. Inicialmente essa separação 

não existia, ambas se enquadravam pelo artigo 163 do código penal como um 

ato danificação da “coisa alheia”, com o agravante da pena quando o local 

atacado se tratar de propriedade pública.   

Com a aprovação da Lei de Crimes Ambientais (lei 9.605, de 12/02/1998), 

deixam de ser um crime de destruição de patrimônio e passam a ser 

considerados como crime ambiental: 

Art. 65. Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”. 
Parágrafo único. “Se o ato for realizado em monumento ou coisa 
tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou 
histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção, e multa.” 
(BRASIL, 1998). 

Essa lei já leva em consideração a separação terminológica, mas mantêm ambas 

como igualmente criminosas. Apesar disso, o que já vinha acontecendo na 

prática é que quando o grafite é executado com o consentimento do dono ou 

responsável pelo local da intervenção ele é considerado como legal, 

considerando-se a vontade do proprietário imperativa a lei. 

Levando isso em conta, a lei nº 9.605 vem a ser alterada em 25 de maio de 2011 

pela lei nº 12.408: 

[...] Art. 6o O art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou 
monumento urbano: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 
ano, e multa. 
§ 1o Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em 
virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 
6 (seis) meses a 1 (um) ano de detenção e multa. 
§ 2o Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo 
de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 
artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, 
pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem 
público, com a autorização do órgão competente e a observância 
das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos 

                                            
referem à prática. Nestes casos, colocaremos o termo picho em itálico, pois usam o termo com 
CH mas está incluso neste caso a pixação.  
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governamentais responsáveis pela preservação e conservação do 
patrimônio histórico e artístico nacional.” (BRASIL, 2011) 

Com a modificação da lei, o grafite diferencia-se legalmente da pichação 

baseado em dois critérios, a autorização do responsável pelo local e a 

intencionalidade da intervenção em valorizar o mesmo. Mas o argumento de 

“valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística” é na 

verdade uma definição vaga e suscetível à interpretação, dependendo da opinião 

popular – ou de quem lhe cabe julgar no caso de ação legal – quais são os limites 

do que “valoriza” a cidade, assim como o mérito do que seria uma “manifestação 

artística”. Fica claro que a lei deixa uma brecha para se combater qualquer 

intervenção que seja de protesto ou crítica – pois não se propõe a valorizar e sim 

a depreciar algo – assim como a qualquer grafite que não se encaixe em um 

padrão de beleza que se espera do espaço público.  

E nisso está o principal problema: a lei estabelece que grafite é uma atividade 

lícita e picho é um crime, mas ela não define claramente o que é grafite e o que 

é picho. Além disso, se houvesse uma tentativa de arbitrar aonde uma atividade 

acaba e a outra começa, descobriria a dificuldade em estabelecer esse limite 

claro, devido a ligação de ambas. Existem discordâncias inclusive entre seus 

praticantes, inviabilizando-se o estabelecimento de um parâmetro rígido que 

atenda ao rigor legal. Vamos ilustrar a dificuldade de sua separação com alguns 

exemplos. 

A imagem 12 mostra o que é facilmente reconhecido como um grafite, e ao seu 

lado temos a imagem 13 mostrando o que claramente se trata de um pixo. Em 

uma análise superficial, levando-se em conta, digamos assim, a primeira 

impressão, tratam-se de coisas bastante distintas.  

O grafite é colorido, contrastante, as letras são pintadas, cheia de detalhes, 

possuem um jogo de sombras que simula uma tridimensionalidade, é 

extremamente complexo, uma peça carregada, toda saturada com cores 

vibrandes. Já a pixação foi executada em apenas uma cor, o único contraste está 

entre o branco da parede e as letras, que são feitas apenas com uma linha fina. 
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Imagem 12          Imagem 13 

 
Fonte: a          Fonte: G 

Mas já podemos notar também certas semelhanças. A complexidade da 

caligrafia, extremamente estilizada, e que se trata da marca de seu executor, 

uma caligrafia pessoal, criada e utilizada apenas por ele. Ambas são de difícil 

leitura para quem não está habituado com esse tipo de trabalho, e são fruto de 

um estudo caligráfico desenvolvidos por anos, mas que não são executadas 

mecanicamente, de forma repetida, são produzidas uma a uma, no momento de 

execução, com boas cargas de improviso. 

O grafiteiro escreveu seu nome neste grafite – a – o mesmo nome que ele 

assina ao lado em tinta preta, mas de forma bem mais complexa. O pixador fez 

o mesmo, escreveu seu nome – G – em uma letra vermelha diferente e muito 

mais detalhada do que sua tag (sua assinatura básica, que uso aqui no texto). 

Esse grafite, segue particularmente um estilo chamado de Wild Style (termo em 

inglês que quer dizer estilo selvagem), que se trata de algo muito parecido com 

a pixação, a ideia é que se escreva o nome do grafiteiro, com um alfabeto 

modificado, distorcido, complexo, de sua própria invenção. 

Olhando por esses aspectos, é notável que apesar de serem visivelmente 

diferentes, quando pensamos no seu processo criativo e forma de execução, se 

tratem de ações que compartilham bastante características em comum. 

Essa relação se mostra ainda mais complexa quando entendemos que estamos 

olhando para imagens que claramente remetem ao que o senso comum entende 

como grafite e picho, mas se tratam de atividades tão correlatas, que possuem 

toda uma gradação de estilos indo de uma a outra, fazendo com que por vezes 
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seja difícil se decidir sobre o que se vê, e de fato pessoas diversas vão 

inevitavelmente chegar a conclusões diferentes. 

Imagem 14 

 
Fonte: instagram privado da P 
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Na imagem acima (imagem 14) temos 6 inscrições, que foram feitas por pessoas 

diferentes, mas que pertence a uma mesma crew, um mesmo grupo de amigos 

que pixam juntos, que usam o nome de P. todas as imagens são 

inscrições do nome do grupo, executadas em estilos distintos:   

Na imagem 14-A, temos o que se encaixa perfeitamente na ideia de grafite, feito 

com tinta spray, utilizando muitas cores, luzes e sombras simulando volumes 

tridimensionais. De todos é o que demanda mais tempo para ser feito, é preciso 

muita paciência e precisão para executar a gradação de cores e os efeitos 

volumétricos. 

Na imagem 14-B, temos uma versão simplificada, feito apenas duas cores de 

tinta spray, uma de preenchimento da letra e a outra para o contorno e a sombra. 

É bastante conhecido como uma variação ou estilo de grafite, que pode ser feito 

de forma mais ágil, chamado Bomb (Bomba em inglês). 

Na imagem 14-C, temos letras retas, em duas cores, uma fazendo a linha de 

preenchimento e a outra a linha de contorno, de mesma espessura. São feitas 

com um rolinho de pintura e tinta PVA e não com spray. Esse tipo de inscrição é 

chamada de grapixo, nome que vem da junção de grafite com pixo. Trata-se de 

um estilo híbrido. 

Na  imagem 14-D temos uma inscrição que lembra o bomb da 14-B, mas feito 

apenas com uma cor de tinta spray. A letra não possui preenchimento, é feito 

apenas seu contorno e sombra. É chamado de throw up (throw é um verbo do 

inglês que quer dizer arremessar). É uma versão simplificada do bomb, “jogado” 

na parede, feito com muita rapidez. 

Na imagem 14-E temos algo que fica entre o throw up e a pixação. Já abandona 

todos os efeitos de volumetria como sombras e cores mas mantém a espessura 

das letras arredondadas do bomb ou throw up. 

E finalmente na imagem 14-F temos o que é indiscutivelmente identificado como 

pixo, letras finas, desenhadas com agilidade, feitas com uma única lata de spray. 
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Se valendo das imagens apresentadas até aqui nesse capítulo, podemos extrair 

algumas conclusões. Primeiro, que a ideia de escrita enigmática, que ninguém 

consegue ler a não ser seus praticantes, atribuída à pixação, na verdade está 

presente também no grafite. Segundo, que a separação entre grafite e pixação 

não é binária. Existe toda uma gradação de estilos, e uma troca de influencias 

entre eles.  

De fato, o que a pesquisa tem revelado é que alguns praticantes focam num 

estilo específico como o Bomb, ou o Wild style, enquanto outros tem uma prática 

mais diversificada, optando por um ou outro de acordo com a vontade, a ocasião, 

a disponibilidade de material, a necessidade de ser ágil que depende do risco de 

ser pego, etc. 

Com base nisso, voltemos ao tratamento jurídico que é dado ao grafite e a 

pixação como atividades opostas. Como afirma Eudes Quintino de Oliveira 

Junior, Promotor aposentado e reitor do Centro Universitário do Norte Paulista: 

Tanto a pichação como o graffiti foram lançados na vala comum e 
considerados condutas penalmente reprováveis, pelo dano que 
causam ao ambiente, em razão da poluição visual. Ocorre que, 
lentamente, a própria avaliação estética proporcionou uma 
separação e uma nova definição para as duas modalidades. A 
pichação despe-se de qualquer referência artística e, inerente à sua 
vocação clandestina, invade4 as ruas com palavras hostis e 
símbolos agressivos de uma cultura de transgressão. A grafitagem, 
por sua vez, estruturada por grupos comprometidos com a arte, 
busca o espaço urbano para trabalhar com sua tinta spray e criar 
paisagens, gravuras e painéis harmônicos, extremamente coloridos 
(JUNIOR, 2014). 

A ideia de que o picho não possui “preocupação estética” ou “intenção artística” 

aparece inclusive em textos acadêmicos. Flávia Caló (2005), em seus estudos 

sobre a etimologia dos termos grafite e pichação ressalta como a pichação é 

tratada por vários autores “enquanto texto relacionado diretamente à literatura, 

importando somente seu conteúdo e não o seu aspecto visual” (CALÓ, 2005, 

                                            
4 O autor opta pela palavra invasão, classificando como ilegal o ato de ocupar as ruas. Seria 
talvez uma influência das atuais políticas de esvaziamento do meio urbano, que transforma em 
nociva toda forma de apropriação da rua? Ou simplesmente o pré-julgamento atribuído a toda 
pixação? 
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p.249). David Souza chega a afirmar que apenas o grafite é uma prática 

relacionada às artes plásticas: 

A principal diferença entre as duas formas de intervenção consiste 
em que a pichação advém da escrita enquanto o graffiti está 
diretamente relacionado com as artes plásticas, com a pintura e a 
gravura. A primeira privilegia a palavra e a letra ao passo que a 
segunda relaciona-se com o desenho, com a representação 
plástica da imagem. (SOUZA, 2007, p.28). 

Usemos essas citações como exemplos de uma das críticas que são feitas ao 

picho, ao afirmarem que se trata “apenas de uma escrita” e portanto não 

“pertence as artes plásticas”, não possuidora de “qualquer referência artística”. 

Imagem 15      Imagem 16 

 
Fonte: i     Fonte: i 

Acima temos, à esquerda um bomb (imagem 15) e à direita um throw up (imagem 

16), e reparemos como em ambos, i mistura letras com rostos, ou seja, 

desenha e escreve simultaneamente. Mas talvez isso sirva para caracterizar seu 

trabalho como grafite. Bom, isso com certeza não vai acontecer com o pixo feito 

pelo p na imagem abaixo. 
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Imagem 17 

 
Fonte: p 

A afirmação de que o pixo advém da escrita enquanto o grafite está diretamente 

relacionado com as artes plásticas se mostra bastante imprecisa, principalmente 

quando levamos em conta que ambos são ao mesmo tempo desenho e escrita, 

inegavelmente formas de caligrafia (do grego κάλλος kalli "beleza" + γραφή 

graphẽ "escrita"), uma “arte de dar forma aos sinais de uma maneira expressiva, 

harmoniosa e habilidosa" (MEDIAVILLA et al, 1996, p.18). 

Mas voltemos a citação do promotor aposentado Eudes Júnior (página 49) pois 

ele utilizou duas expressões chaves para explorarmos mais a fundo a maneira 

com que, ainda que o pixo e o grafite sejam intimamente ligados, foi possível, 

em certa medida, separá-los juridicamente. Ele afirma que a separação se dá 

devido a uma “avaliação estética”, que legitima o grafite como atividade 

“estruturada por grupos comprometidos com a arte”. 

Durante o processo de pesquisa, essa citação foi selecionada, a priori, como 

uma referência de como a separação jurídica entre grafite e pixo é tratada de 

forma simplória, sem levar em conta a real complexidade que existe na forma 

com que elas se relacionam. Mas numa análise posterior de sua fala em 

comparação com o referencial teórico pesquisado, ele parece ter errado a mira 
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mas acertado o alvo ao descrever os mecanismos que levaram a essa 

separação. 

Recorramos a Bourdier, pois seu trabalho elucida como esse processo de 

distinção ocorre. Ele procura estabelecer como as práticas culturais, assim como 

o que é reconhecido como cultura legítima, e que recebe o status de oficial, estão 

ligadas a educação, transmitida pelas instituições oficialmente detentoras desse 

conhecimento, que podemos entender para as finalidades desse trabalho como 

englobando as escolas de artes plásticas, museus e galerias, assim como o 

trabalho de críticos e a forma com que a mídia aborda o tema. 

“Contra a ideologia carismática segundo a qual os gostos, em 
matéria de cultura legítima, são considerados um dom da natureza, 
a observação científica mostra que as necessidades culturais são 
o produto da educação" (BOURDIEU, 2017, p9). 

Visto dessa forma, uma obra de arte “só adquire sentido e só tem interesse para 

quem é dotado do código segundo o qual ela é codificada” (BOURDIEU, 2017, 

pg.10). Sendo assim, Os agentes dotados do capital social, cultural e econômico 

conseguem exercer uma forte influência sobre o que é considerado como 

legítimo, em um mecanismo que, através de uma violência simbólica, faz com 

que os indivíduos vejam como “natural” as representações ou as ideias sociais 

dominantes. Essa violência simbólica é desenvolvida pelas instituições e pelos 

agentes que as animam e sobre a qual se apoia o exercício da autoridade, 

segundo o grau de reconhecimento e ensino dispensado às diferentes práticas 

culturais.  

“[...] o encontro com a obra de arte nada tem a ver, em 
conformidade com a visão habitualmente adotada, com um 
pretenso amor à primeira vista; além disso, o ato de fusão afetiva, 
de Einfühlung, que dá o prazer de amor pela arte, pressupõe um 
ato de conhecimento, uma operação de decifração e decodificação, 
que implica o acionamento de um patrimônio cognitivo e de uma 
competência cultural” (BOURDIEU, 2017, pg.10) 

Mas operando em conjunto, o autor considera também como um fator 

determinante, a origem social de cada indivíduo, se tratando de uma primeira 

educação informal, a qual já se nasce inserido, aonde um primeiro conhecimento 
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é herdado dos costumes sociais e culturais de seu núcleo familiar e do meio em 

que se vive, subordinado assim, ao sistema de classes hierarquizadas já 

existente em nossa sociedade.  

Esse “estar na cultura” como em um ambiente doméstico transmite de geração 

para geração a cultura referente a classe social que se vive, e assim, a distinção 

cultural vai refletir essa mesma hierarquização de classes, aonde àquelas 

dominantes serão detentoras de um repertório cultural elitizado, visto como 

legítimo, oficializado em um nível institucional e que desloca, frequentemente, 

para as margens, culturas outras que não são contempladas pelos seus 

mecanismos de validação mas ainda assim se popularizam.  

Cabe-lhes assim o rótulo de cultura popular, e em casos aonde a dissonância é 

mais evidente, podem ser referidas como vulgares ou até mesmo não receberem 

reconhecimento. Desmistifica-se, assim, a afirmação da ordem do senso 

comum: gosto não só se discute, como se ensina e, em certa medida, se (im)põe. 

Podemos fazer uma relação desse conceito de “distinção” da obra de Bourdieu 

com a ideia de “partilha do sensível” de Jacques Rancière. Ele usa o termo para 

se referir ao sistema de evidências sensíveis que nossa sociedade utiliza para 

estabelecer qual é a forma com que delimitamos nosso mundo sensível, comum 

a todos, e como o organizamos. 

Uma partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo tempo, um 
comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes 
e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempo e tipos de 
atividades que determina propriamente a maneira como um comum 
se presta à participação e como uns e outros toma parte nessa 
partilha. (RANCIÈRE, 2005, pg.15) 

Mas antes que aconteça essa partilha do mundo sensível, existe uma outra que 

a precede, que separa aqueles que tomam parte daqueles que não. É uma 

estética que antecede a política, que serve como seu fundamento, que determina 

o que se dá a sentir. É um recorte dos tempos e dos espaços, que define o que 

é visível do que é invisível, o que é palavra e o que é ruído, para que então a 

política ocupe-se do que se pode dizer do que é visto, de quem tem competência 

para ver e qualidade para dizer, suas propriedades e possibilidades. 
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O filósofo vai buscar no Livro I da Política de Aristóteles a característica que 

separa o homem dos demais animais, seu caráter eminentemente político, 

atestado por um indício, a pose do logos, ou seja a “palavra que manifesta”, e 

não somente a “voz que indica”.  

A posse desse órgão de manifestação marca a separação entre 
duas espécies de animais como diferença de duas maneiras de 
fazer parte do sensível: a do prazer e do sofrimento, comum a todos 
os animais dotados de voz; e a do bem e do mal, própria somente 
aos homens e já presente na percepção do útil e do nocivo. 
(RANCIÈRE, 1996, pg.16) 

O que acontece então, no estabelecimento da partilha do sensível, é a definição 

de quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, de tempo e do 

espaço que essa atividade exerce. Define, então, o que – ou quem – é visto e o 

que – ou quem – é invisível assim como quem tem competência – política – para 

ver, e a qualidade para dizer. Separa os que são dotados da palavra daqueles 

que apenas emitem gemidos. 

Ou seja, nem todo homo sapiens é um cidadão, um ser político da cidade. Isso 

estabelecia a hierarquia entre cidadãos e escravos na Grécia antiga a qual 

Rancière remonta em seu trabalho, e ainda ocorre hoje, na diferença entre 

direitos, visibilidade, acesso a sua parte condizente na partilha do sensível nas 

cidades de hoje, do presidente ao indigente.  

Assim temos uma relação entre essa estética que estabelece o campo aonde se 

exerce a política com os mecanismos de distinção ao qual se refere Bourdieu, 

aonde aqueles dotados da competência política, ou capital econômico, social e 

cultural, exercem sua influência em como perpetuamos essa partilha estética, 

em como hierarquizamos o mundo sensível e decidimos o que é som e o que é 

ruído, o que é útil e o que é nocivo. 

Obviamente essa partilha não é uma estrutura rígida, pois, um jogo político é 

constantemente travado, tanto entre os agentes, ou as partes – pessoas – que 

tem direito a uma parte – pedaço – dessa partilha, aonde a parte que cabe a 

cada um, assim como sua competência em relação a decidir sobre as partes 

pode mudar. Da mesma maneira, podem de alguma forma serem confrontados 
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por aqueles que foram excluídos, mas que vem reivindicar seu direito em 

participar dessa partilha.  

Direito que podem conquistar se conseguirem ser reconhecidos, vistos como 

sujeitos de real competência política, se conseguirem que o que falam seja 

reconhecido como discurso e não urros ou apenas ruído, se conseguirem com 

que suas ações possam ocupar um espaço e um tempo condizente a elas. Esse 

reconhecimento seria, nos termos de Bourdieu, a inclusão de sua codificação 

específica na nossa educação, para que assim passássemos a ser capaz de 

codificar, compreender seu significado, sua competência cultural. 

Mas dentro dessa relação hierárquica cultural estão constantemente 

acontecendo transformações. Não é incomum que uma atividade cultural popular 

seja “promovida” à alta cultura. Isso aconteceu com o carnaval europeu entre os 

séculos XVI e XIX, quando esse ritual das massas passou a ser moderado e 

assimilado pela elite (BURKE, 1989) e acontece ainda hoje com o carnaval de 

rua do Brasil. 

Ele passa a acontecer em sambódromos fechados e transmitidos na televisão, 

ou ainda mesmo os blocos de rua, agora luxuosos e com bar aberto, cercados 

por um “cordão” de seguranças que separa aqueles que pagaram um alto preço 

por um “abadá” – a camiseta/ingresso – que distingue os “vips” pagantes dos 

demais foliões que ficam de fora do bloco, afinal de contas, a elite se apropria da 

cultura popular ao mesmo tempo que acha uma maneira de distinguir-se das 

massas. A cultura operando de acordo com os processos de valorização do 

capitalismo. 

Nesse processo, o vulgar pode se tornar clássico, a literatura de massa pode se 

tornar cânone, o profano se torna sagrado, o ordinário, extraordinário, sempre 

conforme a escolha e monitoramento daqueles que querem manter o monopólio 

pela legitimação de uma cultura se não única, dominante. 

Isso acontece constantemente no cenário das artes desde o início do período 

moderno, aonde de tempos em tempos surgem artistas dispostos a desafiar e 
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até mesmo ironizar o conceito das belas artes legitimado até então, como por 

exemplo Marcel Duchamp com sua obra “mictório”. 

Quando ocorre uma tentativa de contestação e subversão das estruturas 

hierárquicas vigentes no campo, Bourdieu (2007) vinculará tais tentativas ao que 

chama de “movimentos heréticos” – o que Rancière denomina como golpe 

político. Trata-se de grupos que criam condições objetivas de contestar a 

violência simbólica de grupos dominantes, já que o poder simbólico não está nos 

sistemas simbólicos e sim na crença produzida e reproduzida dentro do campo. 

E o mesmo aconteceu com a arte de rua que rompeu com os limites entre o cubo 

branco das galerias e o caos dissonante do espaço urbano, com o surgimento 

de artistas que recebem o apoio dos agentes detentores do capital econômico e 

cultural, marchands, galeristas e críticos, conquistando espaço em exposições e 

publicações voltadas a esse campo, como já citado anteriormente.  

O grafite, então, passa a ser reconhecido como legítimo, ou como disse Eudes 

Júnior, “estruturada por grupos comprometidos com a arte”, e isso é transmitido 

em nossa sociedade por sua inclusão como tal na nossa educação, que muda a 

forma com que o vemos, passamos a codificar e o reconhecer como arte 

legítima. É uma mudança que permite que ele sofra um outro “julgamento 

estético”, que alterou os limites do que é sensível, do que é reconhecido como 

voz e não apenas ruído, e deu visibilidade ao grafite e seu praticante, 

reconhecendo-o como prática útil, profissão, e seu produto como obra de arte. 

A obra de arte só adquire sentido e só tem interesse para quem é 
dotado do código segundo o qual ela é codificada. [...] O espectador 
desprovido do código específico sente-se submerso, “afogado”, 
diante do que lhe parece ser um caos de sons e ritmos, de cores e 
de linhas, sem tom nem som (BOURDIEU, 2017, pg.10). 

Como já mencionado antes, o filósofo defende que “o “olho” é um produto da 

história reproduzido pela educação” (BOURDIEU, 2017, pg.10). Diferente do 

grafite que passou por um processo de reconhecimento, em outras palavras, 

passou a ser ensinado como uma forma de manifestação artística legítima, o 

picho foi excluído desse processo. Separado daquilo que foi rebatizado como 
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grafite, continuou sendo visto como vandalismo, poluição. Em outras palavras, o 

que nos é ensinado por nossas instituições – educacionais, de artes, jurídicas – 

em grande parte (com exceção de alguns que vem defendendo um estudo mais 

profundo dessa prática, como é o que fazemos nesse trabalho), ainda transmite 

essa visão em relação as pichações, desprovidos do código necessário à 

codificação da prática, e ao invés disso codificando-a como apenas mais uma 

forma de vandalismo, mais um crime. 

De fato, a possibilidade de passar da “camada primária do sentido 
que podemos adentrar com base na nossa experiência existencial” 
para a “camada dos sentidos secundários”, ou seja, para a “região 
do sentido do significado” só ocorre se possuirmos os conceitos 
que, superando as propriedades sensíveis, apreendem as 
características propriamente estilísticas da obra (BOURDIEU, 
2017, pg.10). 

Isso tem uma forte ligação com o trabalho de Rancière, pelo qual podemos ver 

então nessa Linguagem própria do Pixo, uma espécie de logos próprio ao 

pixador, aonde apenas seus praticantes o codificam, apenas eles o reconhecem 

como logos.  

Assim, quando falávamos de um reconhecimento visual, de apenas por olhar as 

imagens 12 e 13, reconhecemos uma como sendo um grafite e a outra como 

pixo, na verdade não se trata de apenas uma primeira impressão, ou como 

Bourdieu fala, de um “amor à primeira vista”. Essa distinção que fazemos entre 

elas, entendendo-as como duas coisas distintas ocorre devido a forma com que 

fomos, antes disso, educados a compreender o código de cada uma, ou melhor, 

a codificar o grafite como bonito pois somos dotados do código necessário a sua 

compreensão e aceitação como legítimo, e o pixo como poluição visual. 

Mesmo que não sejamos capazes de ler nem o que está escrito no grafite, nem 

no pixo, reconhecemos o primeiro, identificamos nele características que nos 

garantem se tratar de algo harmônico, “belo”, pois se encaixa em padrões 

estilísticos reconhecíveis, enquanto no segundo a grande maioria das pessoas 

sente estar olhando para algo não que não podem decifrar, mas que não tem o 

que se decifrar, pois não reconhecem ali nada que tenha sido ensinado como 

pertencente de nossa cultura.   
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[...] e que tem sim pezinho na arte, a galera sempre fala “Pixação é 
arte? Lógico que não!” Mas não é tão certeza assim porque na 
verdade existe um estudo tipográfico dentro disso, o problema é 
porque na verdade existe um nível de abstração dentro de algumas 
letras que só quem entende é quem passou por essa evolução do 
processo tipográfico da pixação mesmo. (G, em conversa) 

O pixo então, não é reconhecido, sua linguagem não é apreendida como tal. Não 

se veem palavras, apenas poluição visual, não escutam sua voz, apenas um 

ruído. Se mantém excluído da partilha do sensível, não é reconhecido como uma 

ação que possua seu local e tempo, sua parte do sensível. Seus praticantes não 

são vistos como cidadãos – animais políticos dotados do logos – mas sim como 

aqueles que não lhes cabe parte alguma da partilha, que emitem gritos e urros 

e não discurso, não úteis mas nocivos. 

Assim podemos entender de onde vem a estigmatização que sofrem os 

pixadores. Diferente de outras inscrições que vemos constantemente nas ruas, 

como “Búzios, tarô, faço amarração para o amor”, “lava-se sofá a seco”, “internet 

banda larga mais barata da cidade”, a pixação ilegível – por nós apenas, eles 

leem – causa um golpe maior. 

São todas tão ilegais quanto o pixo, mas são compreensíveis, além de podermos 

ler o que dizem, entendemos a função a que se prestam dentro da cidade, são 

ofertas de produtos e serviços, uma forma de propaganda. Ilegal, mas ainda sim 

propaganda, algo que entendemos a função, que mesmo feito sem permissão, 

entendemos sua lógica. 

O pixo causa então muito mais revolta, não só porque acontece sem permissão 

como também porque não reconhecemos seu sentido, qual função ele visa ter 

no espaço urbano. É uma transgressão da propriedade física e simbólica das 

cidades. 

Essa é a base da discordância entre o que é pixo e o que é grafite, flagrante da 

arbitrariedade com que a lei reforça uma distinção, a ponto de tentar separá-las 

em categorias opostas, assim como a de cada um que olha para uma inscrição 

e diz, “isso é picho” ou “isso é grafite”. 
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O que não nos impede de, por entender que uma ou outra seja um grafite, achar 

que tenha sido feita com autorização, achar também que são positivas, cabíveis 

no espaço urbano, enquanto as outras são criminosas, poluentes, incômodas. É 

nesse julgamento visual que fazemos de cada uma delas, que realmente 

traçamos uma linha divisória, falha e vacilante, baseada num preconceito sobre 

as atividades, como se separássemos o legal do ilegal, o que é permitido e o que 

é proibido, mas não se trata disso. 

O reconhecimento de uma inscrição como grafite ou pixo não tem nada a ver 

com o fato de ter sido feito com ou sem autorização. Mas ainda assim, ao 

identifica-lo como uma dessas atividades, já pressupomos que se encaixe na 

legalidade ou não de acordo com o reconhecimento que fazemos dele. 

Na verdade, mesmo entre os grafiteiros e pixadores, não existe um consenso 

sobre essa separação. 

K: eu acho que a diferença do grafite pra pixação tá no local, 
depende do local.  

S: eu acho que tá mais na caligrafia, eu acho que uma tag, um 
nome, one line (feito com uma única linha ininterrupta), só de jet, 
sem fundo, sem sombra, sem preenchimento. (S e K, em 
conversa) 

Mas do que a falta de consenso, apesar de reconhecerem que existe uma 

diferença, pelo menos estilística, muitos deles fazem grafite e pixação, e o mais 

certo seria classifica-los como pixadores/grafiteiros, ou quem sabe pichadores, 

com CH, se a expressão ainda englobasse tudo. 

Na verdade no meu, nessa época não tinha muita diferença, porque 
dos anos 90 até os anos 2000, ser grafitador ou pixador, todo 
mundo confundia. Na verdade eles estão certos de confundir, 
porque é a mesma coisa. Mas assim, o resultado final é diferente e 
os propósitos são diferentes. (G, em conversa) 

Muito antes dessa distinção chegar de fato a ser “legalizada”, a maioria dos 

pixadores e grafiteiros via esse universo da prática como uma coisa só, fazendo 

tanto o pixo quanto o grafite, pixo inspirado no que viam nas ruas, compartilhado 
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por amigos, e também inspirado pelo grafite impulsionado pelo movimento do 

Hip-hop, mas enxergando as práticas como conectadas. 

Para eles nunca se tratou de práticas que possam ser separadas. Distintas sim, 

mas limítrofes, que possuem uma relação indissociável, que se auto influenciam 

e produzem inúmeras variações, polissêmicas. E aprovar uma lei que as separa 

não iria mudar isso, o que é mais uma lei para eles, que já transgredem outras? 

É comum inclusive que alguns ainda defendam que o verdadeiro grafite é o 

ilegal, e não sua versão “comercial”. 

Cara, na verdade no começo eu não via diferença nenhuma. Eu 
ainda assinava G, eu criei outro nome (de grafiteiro) quando eu 
comecei a postar muito na internet, quando veio a internet e 
também por conta dessas investigações que existiam na cidade pra 
pender pixador né. Então no caso, tinha essa preocupação minha 
em esconder. [...] Pra mim, na verdade, ficou misturado, porque eu 
hoje pratico grafite também, e virou um esquema comercial, mas aí 
já não é grafite, já virou mural. São coisas feitas no spray, mas já 
não é o grafite. O grafite tem que ser ainda meio que no mesmo 
espírito da pixação, ilegal, fazer em viaduto, aonde você não tem 
que ter autorização. Eu sou mais dessa ideologia, que grafite, 
grafite mesmo, é os ilegais. (G, em entrevista) 

S iniciou na pixação, mas seu trabalho naturalmente foi se diversificando, 

fruto de seus experimentos, seu processo criativo e influência do trabalho de 

outros. Hoje, quando sai pra pintar, faz pixo, bomb, grafite, tudo num mesmo dia, 

com as mesmas latas de spray. Com o resto da tinta que ele usou pra fazer um 

grafite, ou um bomb, faz alguns pixos no trajeto de volta pra casa, usa a lata “até 

a última gota”. Pra ele, essa separação terminológica não tem muito valor, nunca 

repartiu seu trabalho em duas coisas desconexas. 

[...] Mas pra mim não é esse negócio de pixação, de grafite, de 
ilustração, tatuagem, é tudo uma forma de expressão, que você cria 
um desenho, cria uma letra que, por mais que já exista o alfabeto 
você criou uma letra que é diferente, um personagem que é ali um 
ser, é muito mais loco porque você cria meio que seres, do que só 
letras, e tudo vira expressão. Essa mesma pixação que eu tô na 
parede, que eu tô com ela aqui tatuada no meu joelho, eu tenho um 
quadro em casa de um pixo, eu chamo de pixo mas é tudo 
expressão mesmo. (S, em conversa) 
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Essa simultaneidade das práticas, ou sobreposição, que seus praticantes vivem, 

aliada à forma vaga que a legislação as separa, e o constante enfrentamento de 

perspectivas diversas sobre as práticas, sua relação, e a distinção de o que é 

feito de forma legal ou ilegal se mostram um campo fértil para eles, os 

praticantes, que têm a astúcia de enxergar nisso um enorme potencial de formas 

de atuação, inúmeras possibilidades de se tirar proveito dessa classificação que 

visa a ordenação das práticas mas é cega à forma com que elas se confundem. 

Ao invés de acatar essa “ordem judicial”, eles tiram proveito.   

Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares 
vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali 
surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia (DE 
CERTEAU, 2014, p.95). 
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2.2. TÁTICAS 

A gente sempre fala que é grafite, quando é pego sempre é grafite, 
saca? Na lei, lá, tem a lei que fala que toda arte vai ser expressada 
né, não sei o quê não sei o quê, e a outra lei que você tem que ter 
autorização do espaço, né, pra poder fazer qualquer coisa, chega 
um X lá de pixação, uma produção monstra, eles, os policiais, que 
tão ali pra gerenciar isso, sei lá, eles vê o X preto lá, já fala que é 
pixação e fala que é crime né. Mas se você tiver autorização da 
pessoa pra fazer aquele X preto lá, beleza, não é mais crime 
entendeu? Então por isso que eu acredito que não tem essa 
diferenciação, o cara pode se expressar com um painel monstro de 
mil cores, ficar um dia inteiro e aí no final, se alguém caguetá ele e 
os polícia vai lá prender ele do mesmo jeito, porque ele não tem 
autorização pra pintar isso, mas é bonitinho, é bonitinho pra eles, 
então entra essa parada do bonitinho. Ele vai chegar com menos 
violência, só porque tem mais cores. (S, em conversa) 

Michel de Certeau chama de estratégia “o cálculo das relações de forças que se 

torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é 

isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como 

um próprio e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações 

com uma exterioridade distinta” (DE CERTEAU, 2014, p.45). 

Se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa de a 
rede da “vigilância”, mais urgente ainda é descobrir como é que 
uma sociedade inteira não se reduz a ela: que procedimentos 
populares (também minúsculos e cotidianos) jogam com os 
mecanismos da disciplina e não se conformam com ela a não ser 
para alterá-los; enfim , que “maneiras de fazer” formam a 
contrapartida, do lado dos consumidores (ou “dominados”?), dos 
processos mudos que organizam a ordenação sociopolítica (DE 
CERTEAU, 2014, p.40). 

Em contraposição à estratégia, a tática seria “um cálculo que não pode contar 

com um próprio, nem portanto com uma fronteira que distingue o outro como 

totalidade visível. A tática só tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, 

fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à distância” 

(DE CERTEAU, 2014, p.45). 

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço 
instituído por outros, caracterizam a atividade sutil, tenaz, 
resistende, de grupos que, por não ter um próprio, devem 
desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações 
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estabelecidas. Tem de “fazer com”. Nesses estratagemas de 
combatentes existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em 
alterar as regras do espaço opressor (DE CERTEAU, 2014, p.74). 

Assim, por baixo da estrutura hierárquica de nossa sociedade, baseada na 

partilha do sensível que determina lugares, tempos e ações de cada um de seus 

cidadãos, temos uma outra forma de atuação, uma lógica operatória que foge do 

funcionalismo planejado, que remonta ao que o autor compara a mesma astúcia 

“multimilenar dos peixes disfarçados ou dos insetos camuflados, mas que vive 

ocultada por uma racionalidade hoje dominante no ocidente”.  

São maneiras de “fazer com”, ações de reapropriação do espaço organizado 

pelas técnicas que dominam a produção sociocultural, buscando fugas e atalhos, 

aproveitando as brechas dentro do sistema estratégico, improvisando novas 

maneiras de ação resistentes à homogeneização da vida cotidiana. 

Para além do que foi estrategicamente planejado e constituído, 
existem mil práticas do cotidiano, táticas pelas quais nos 
reapropriamos desse espaço estrategicamente organizado. É a 
“manipulação pelos praticantes que não a fabricam. Só então é que 
se pode apreciar a diferença ou a semelhança entre a produção da 
imagem e a produção secundária que se esconde nos processos 
de sua utilização” (DE CERTEAU, 2014, p.39). 

Essas operações resistem às estruturas tecnocráticas, alterando seu 

funcionamento por formas de apropriação não planejadas, são improvisos táticos 

que surgem até nas menores práticas do cotidiano. Frente a rede de vigilância 

disciplinar que nos é imposta, são um desvio criativo, uma astúcia que compõe 

uma antidisciplina. 

Visto assim, podemos considerar que além dos produtos-
espetáculos da economia produtivista, existe uma marginalidade 
“de massa”, uma atividade cultural daqueles subalternos aos 
produtores oficiais de cultura, anônima, ilegível, exercida por uma 
maioria silenciosa e não por aqueles que são responsáveis oficiais 
da produção de nossa cultura. Essas táticas do consumo, de 
reapropriação do que é imposto, são “engenhosidades do fraco 
para tirar partido do forte, vão desembocar então em uma 
politização das práticas cotidianas (DE CERTEAU, 2014, p.44). 
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É a inteligência oportunista, dos combates e dos prazeres cotidianos que articula, 

que nasce não de um planejamento prévio, mas das brechas encontradas em 

cada ocasião. 

A tática é movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como 
dizia von Bullow, e no espaço por ele controlado. Ela não tem, 
portanto, a possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem 
de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e objetivável. 
Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” 
e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar a 
propriedade e prever saídas. [...] Tem que utilizar, vigilante, as 
falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do 
poder proprietário. Ai vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar 
onde ninguém espera. É astúcia (DE CERTEAU, 2014, p.94 e 95). 

A criação desse lugar próprio e suas competências está ligado ao processo de 

partilha do sensível. A estratégia é um conceito de origem militar, é o aparato 

normativo hierárquico, que institucionaliza uma ordem vertical, que opera de 

cima para baixo, viabilizando a implementação de desigualdades. É através da 

forma de pensar e agir estratégica que se sistematiza o conjunto de 

procedimentos pelos quais se opera a partilha do sensível, regendo a 

organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistema de 

legitimação dessa distribuição. 

Essas práticas de consumo que criam novas formas de uso e apropriação, são 

o campo experimental aonde nasce toda inovação. Tudo aquilo que se mostra d 

alguma forma aproveitável, é incorporado às estratégias e formalizado. Com o 

neoliberalismo, isso vira uma frente de expansão do mercado, que passa a 

explorar formas mais diversas de consumo. 

 Podemos ver assim a distinção, inclusive jurídica, entre grafite e pixo como uma 

estratégia de classificação das práticas, que busca organizá-las em parâmetros 

reconhecíveis e separados, que permite a assimilação e regulação daqueles que 

aceitam enquadrar sua produção aos meios de fazer institucionalizados e que 

isola aqueles que mantem uma postura de dissenso, permitindo sua repressão. 

Mas essa classificação, processo tão comum nesses tempos de planejamento 

estratégico, acaba por sofrer um processo de “ironia objetiva, desses que 
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convertem as melhores intenções no seu avesso, realizando, não por desvio, 

mas por finalidade interna, o contrário do que prometiam” (ARANTES, 2013, 

p.11). 

Como vimos antes, nem tudo, grande parte aliás, daquilo que o senso comum 

compreende como grafite é feito de forma ilegal. O que ocorre é que aqueles que 

grafitam sem autorização passam a se aproveitar do novo status conquistado 

pela prática para simular uma legalidade no que fazem, se aproveitando da 

brecha criada por essa distinção, para pintar sem autorização, e praticar um 

grafite criminoso, digamos assim, disfarçado de grafite autorizado, como um lobo 

que veste a pele de uma ovelha. 

Nós fomos espertos, né, nós do grafite deixamos isso, por isso que 
muitas vezes o pixador aponta pra gente saca, é porque a gente 
deixou a população pensar isso, porque era positivo de certa forma 
pra nós né, as vezes a gente tava pintando, mandando um bomb, 
e um cara falava “Pô, o que que é isso aí?” e a gente fala “É grafite”. 
“Não é pixação não?” “Não é não.” “Você tem autorização?” A gente 
mentia, “Tem.” “Ah, então tá beleza.”, e ficava lá conversando com 
a gente. Ele vai embora porque ele acredita que realmente eu tô ali 
fazendo  uma coisa ali, a gente deixou eles acreditaram, mas assim, 
querendo ou não, lá em são Paulo que os caras começaram a bater 
mais o pé assim nessa coisa de fixar essa separação, de afirmar o 
que que é a pixação paulsita, saca. O que que é pixação e o que 
que é grafite, porque eles entraram nessa disputa, mesmo porque 
a disputa de espaço lá é grande. (G, em conversa) 

Durante a pesquisa, fui testemunha de uma dessas confusões entre grafite e 

pixação: Fui chamado por D e Q para acompanhar uma pintura. D tinha 

passado por um posto de gasolina que estava fora de funcionamento, e visto 

uma parede enorme e limpa, sem nenhum escrito, próximo ao terminal de ônibus 

do Dergo. Entendeu como um convite, descreveu aquilo como uma carta branca. 

Fomos num sábado de manhã, e a escolha do horário já era uma das primeiras 

táticas para chamar menos atenção. Chegando lá, descobriram que o muro tinha 

sido todo pixado, na noite anterior. Atropelar aquelas pichações estava fora de 

cogitação, mas para não desperdiçar aquela oportunidade, notaram um galpão 

abandonado do outro lado da rua, que serviria perfeitamente para substituir o 

posto. 
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Ali também já não funcionava nada, estava abandonado, tinha inclusive marcas 

de fogueira feitas por moradores de rua que usavam sua platibanda como abrigo. 

D e Q escolheram cada um uma porta de metal do galpão, dessas típicas 

portas que enrolam horizontalmente sobre seu vão. Enquanto começavam, 

apareceu um carro no posto de gasolina. Uma mulher desceu, encarou a parede 

pixada e depois ficou olhando para nós. Q já viu aquilo como mau sinal. Dito 

e feito, em 5 minutos uma viatura chegou ao local e foram abordados.  

O policial se aproximou, mas o que viu foi pessoas bem vestidas –D estava 

até usando uma camisa social – agindo calmamente, que continuaram a pintar 

como se não estivessem fazendo nada de errado – um blefe, claro – que o 

receberam cordialmente com um “bom dia”.  

Foi então que a distinção do grafite prevaleceu, afinal de contas ninguém ali se 

parecia com um marginal desses que pixam, e os desenhos eram coloridos. O 

policial já falou “Recebemos uma denúncia de pixação, mas vocês estão 

grafitando né?” Q respondeu em tom casual que sim. Então o policial 

perguntou “Vocês tem permissão?” e recebeu a mesma resposta afirmativa. 

A partir daí a conversa seguiu em tom ameno, o policial não pediu nenhuma 

comprovação de autorização, apenas aceitou aquela declaração de legalidade 

como válida, e depois de uma conversa curta repleta de amenidades, foi embora. 

Q e D já terminavam seus “grafites autorizados” sob o olhar vigilante da 

polícia, e foram embora. 

Essa história revela uma das táticas mais importantes de quem atua ilegalmente 

pixando/grafitado, se portar como alguém que faz algo legal, que não deve temer 

a polícia, andar bem vestido para evitar as suspeitas, e agir em plena luz do dia. 

Aquele policial, assim como muitos outros, não viu nenhum crime acontecendo, 

apenas grafiteiros que com seu trabalho, davam um novo toque de cor naquele 

espaço abandonado, degradado. Essa situação é comum, e todos com quem eu 

conversei já tiveram essas interações com a polícia. Por vezes, são 

reconhecidos como grafiteiros e tratados com simpatia e cordialidade, mas em 

outras ocasiões, são vistos como pixadores, e aí a história é diferente. É a 
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arbitrariedade a qual já nos referimos, sobre a forma de aplicação da lei, que se 

baseia no julgamento estético que cada policial faz, em cada ocasião. 

Uma vez tava eu e o 00005 pintando, numa esquina, e a gente já 
foi mandando tinta pro alto, nem ficamos conversando muito não, 
saca, aí o povo da distribuidora ficou olhando, tal, aí de repente 
chegou os homi lá, aí eles “Ah não, vcs tão fazendo é um grafite aí, 
né? Ah não, tá de boa, o povo ligou falando que vocês tavam 
pixando aí, pode ficar de boa aí. Vocês conhecem o Testa?” eu falei 
“, Uai, eu conheço, eu já vi uns trampo dele aí na rua.” “É meu 
primo, pô! O Testa é meu primo.” Se não me engano tinha 
acontecido uma exposição dele saca, bem recente, dele, e nós até 
comentou sobre essa exposição, aí eles falou “Não, vocês podem 
ficar aí de boa, que eu vou passar lá pro COPOM (Central de 
Operações Policias Militares) lá que tá de boa”.  

Mas eu já tomei banho de tinta também, eu tava lá na marginal, era 
umas 4 horas da tarde, tava eu e um outro broder, nós tava fazendo 
altos grapixo saca, eu mandando um P e ele mandando um 
g, aí eu peguei e olhei assim um outdoor, saca, do Real 
Privê, aí tinha uma bunda gigante, aí eu “Véi, aquela bunda ali tem 
que ter um P mano”. Aí eu já meti o rolinho, lancei, tirei a 
foto, que eu tirei a foto chega uns guardinha do coletinho verde, 
saca, na motinha. Aí ele apavorou nós, mano. Derramaram tinta em 
nós, limpou os rolo tudo na gente, na nossa roupa, quebrou os 
rolinho, e mandou nós vazá fora. (K, em conversa) 

Esse tipo de agressão, aonde a polícia prefere os punir de alguma forma ao invés 

de encaminhar para a delegacia e autuar é muito comum. Ter o rosto pintado 

com tinta spray, espancamentos, humilhações etc. Aqueles que recebem essa 

punição não vão a delegacia dar queixa de seus próprios policiais, até porque 

recai aqui mais uma consequência do julgamento estético que se aplica a quem 

não desempenha uma atividade aceita e autorizada. Alguns me contaram 

inclusive que depois de sofrer essa punição, foram repreendidos pela família, ao 

chegarem em casa sujos de tinta e machucados, “é o que merecem por estar 

pixando”, um comentário comum que escutam. 

L: O K vai lembrar, tava uma vez eu, o K, o d e uma 
galera, assim, o carro que cabia 5 pessoas tava com 7, tinda 2 indo 
no porta mala, nos saímos pra dar um rolê6 de pixo, aí assim, aí o 
K em cima da laje já, e eu no chão, aí de repente o d fala “a 
viatura!” e a viatura veio devagarzinho, eu já botei a lata atrás de 

                                            
5 A pessoa em questão não autorizou nenhuma identificação. 
6 Rolê é a saída às ruas para pixar.  



75 
 

uma arvore e fingi que tava mijando, e o K deitou asism na laje, 
saca. Aí os caras passou, e deu o balão, na hora que deu o balão 
eu já falei “Corre K, corre!” O bicho já pulou lá de cima e nós, 
“cadê?” O d tava dirigindo meu carro, ele vai e passa pela gente, 
achou que a gente era outra pessoa, e a gente continua correndo... 

S: eu já passei por isso, só que eu não pulei da laje não, eu 
fiquei deitado lá, esperei ficar de boa, e depois desci. Mas o k, 
tem um role desse, que tava ele e não sei quem, e os caras atirou 
pra cima, diz que eles achou que eles tavam com uma arma na 
mão, que era uma lata de spray, e atirou pra cima, o k tem uma 
história dessa, de pixo. (L, K e S, em conversa.) 

Assim, tão importante quanto pixar, é escapar ileso. As táticas para não ser pego 

são inúmeras, já na preparação para “sair de rolê”. 

Nós compramos tinta muito tempo assim, era 3 reais que eu pagava 
na tinta. Eu fazia o seguinte, tinha um negócio lá que era 3 reais, 
eu nem lembro o que que era, eu acho que a gente fazia com 
esmalte entendeu, e aí você destacava a etiqueta assim, era um 
plástico grande, e colava em cima do código de barra da lata de 
spray. Até um dia que os caras me pararam lá, eu com a sacola 
assim, “deixa eu ver sua nota fiscal” e eu “que que tá acontecendo, 
que que tá acontecendo”. “Vamo ali comigo”, aqueles de patins, 
sabe, lá no Wal-Mart. Toda sexta eu ia 3 horas da tarde pro Wal-
Mart, saca, já fazia esse corre, e já ia pra praça universitária. Era 
spray colorgin, daqueles normal, o que tivesse lá, tinha vez que a 
gente pegava era, teve um lá que era anti ferrugem, e a gente fez 
um rolê só de anti ferrugem, foi engraçado demais, era um cinza. 
(S e c, em conversa) 

Claro que para se disfarçar de grafiteiro, é preciso estar fazendo um trabalho que 

explore essa dificuldade de distinção entre grafite e pixo, quando se sobe na 

platibanda de um comércio para fazer um típico pixo, em tinta preta, não tem 

conversa fiada que convença a polícia ou o proprietário que se trata de um 

grafite. Mas é aí que o pixo se vale de suas características próprias, que prezam 

pela execução rápida. É importante não agir de forma suspeita antes ou depois 

de pixar, e tentar fazê-lo da forma mais rápida possível. É um dos motivos que 

eles costumam também andar em grupo, pois enquanto um pixa, outros ficam 

na contenção (vigiando a rua, atento a polícia e a moradores), dão um apoio, um 

ombro amigo que ajuda a escalar mais rapidamente, e no caso de serem 

abordados por algum morador, estar acompanhado ajuda a inibir qualquer 

reação mais violenta.   
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Conversando com c ele me revelou que prefere usar “roupas de playboy”, como 

uma camisa gola polo, ou um sapato, exceto quando vai escalar um prédio, pois 

quando sai de noite pra pixar, qualquer roupa ou acessório que se encaixe no 

estereotipo de pixador ou marginal facilmente chama a atenção da polícia. 

Portanto evita roupas que tenham qualquer estampa com Hip-hop como tema, 

gorro, boné etc. Pra completar o disfarce de “bom moço”, deve-se evitar usar 

mochila, o ideal é carregar as latas de spray em uma sacola de alguma loja de 

marca conhecida, “quanto mais chique, melhor”.  

Algumas táticas surgem na hora, improvisadas. Quando c foi surpreendido pela 

polícia, percebeu que eles olhavam com desconfiança para a sacola que 

carregava. No mesmo momento pegou de dentro da sacola uma garrafa de 

vodca, bebeu e continuou andando como quem apenas passeia pelas ruas 

enquanto bebe. “Pra polícia, bêbado é melhor que pixador!” Mais um blefe bem 

sucedido, que evitou uma revista que revelaria as latas de spray. 

Uma vez feito o ataque, depois de tudo pixado, o próximo passo é se livrar das 

evidências. Jogam fora as latas e se afastam o mais rápido possível do local. 

Agora são cidadãos comuns novamente. D revela que um detalhe importante 

é usar uma sacola de plástico ou luva para prevenir que o dedo que aperta o 

bico da lata fique sujo de tinha. “O dedo sujo é igual batom na cueca, não tem 

explicação!”. 

E sempre que possível, vai se aproveitar da aceitação que o grafite tem para 

escapar. O que ficou claro é que a distinção entre grafite e picho, que surgiu a 

partir da década de 1980, vem muito mais de uma necessidade das instituições 

– jurídicas, artísticas, policiais – de classificar e qualificar essas atividades, para 

que fique tudo organizado, e se possa “separar o joio do trigo” e que portanto 

coloca os pixadores em uma posição desprivilegiada, mas na verdade, essa 

distinção é explorada por eles, que vêm nisso uma oportunidade tática.  

O pixo sempre foi indesejado, isso não mudou, mas agora eles tem a opção de, 

como sempre fazem, se esquivar, driblar as normas e classificações impostas, 

explorar essa relação paradoxal e turva que existe entre grafite e pixo, e mais 



77 
 

uma vez atuar no território do outro, ou se refugiar nele. O grafite é mais uma 

oportunidade de disfarce do pixo, mais uma forma de confundir, escapar, 

subverter as práticas, explorar essas arbitrariedades do julgamento estético que 

se faz das práticas.  

O grafite então, na verdade, eu muitas vezes era isso, por que eu 
continuei pixando, por que as vezes ia fazer bomb, as vezes o 
seguinte, você oculta no nome de grafiteiro. (G, em conversa) 

O pixador, já acostumado em exercer sua prática de ocupação do espaço alheio, 

vai fazer o mesmo com o espaço conquistado pelo grafite. 

“É sempre bom carregar umas fotos de grafite no celular”, me disse D, pois no 

caso de ser flagrado com latas, pode-se sempre justificar que é um grafiteiro.  

Essas histórias que foram reveladas em nossas conversas, são contadas com 

boas doses de bom humor, as mais marcantes inclusive são recontadas sempre 

em reuniões, com um tom de saudosismo, eles relembram as experiências que 

tiveram juntos, e gostam de corpartilhar com quem não estava presente. São a 

principal forma de transmissão de conhecimento, são a maneira com que 

compartilham suas táticas, e aprendem a pixar mais, e melhor. Corpartilham 

cada lance, blefe, tática. 

[...] a esses jogos correspondem os relatos de partidas. [...] Mas 
jogando de novo uma partida, relatando-a, essas histórias registram 
ao mesmo tempo regras e lances. Memorizadas bem como 
memorizáveis, são reportórios de esquemas de ação entre 
parceiros. Com a sedução aí introduzida pelo elemento surpresa, 
esses memorandos ensinam as táticas possíveis em um sistema 
(social) dado (DE CERTEAU, 2005, p.79). 
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2.3. APRENDENDO A PIXAR 

Este espaço protege as armas do fraco contra a realidade da ordem 
estabelecida. [...] E onde a historiografia narra no passado as 
estratégias de poderes instituídos, essas histórias "maravilhosas" 
oferecem a seu público (ao bom entendedor, um cumprimento) um 
possível de táticas disponíveis no futuro. [...] Tornam-se também, 
mais discretamente, os museus vivos dessas táticas, marcos de 
uma aprendizagem (DE CERTEAU, 2005, p.80). 

Considerando que a pixação essa escrita em recuo, que nega sua leitura por 

qualquer um, é interessante ver como ela continua a atrair adeptos, e a forma 

com que eles se inserem na prática. Já na infância passam por um processo de 

encantamento com o pixo, ao vê-lo espalhado pela cidade, e ao perceber que 

podem fazer aquilo também, experimentam, de forma autodidata, aprendendo 

pela observação, improvisando.  

Na rua da minha casa, no muro de frente da minha casa, tinha um 
P saca, e eu pegava uma pedra, e sempre ficava passando 
em cima dela assim, tentando aprender, saca, pegar o movimento 
que o cara fez. [...] Quando não tem spray vai qualquer coisa, até 
aquela frutinha da sete de copas, eu já usei, esfregando na parede 
pra escrever em verde. (K, em conversa) 

Com a facilidade de se adquirir uma lata de tinta spray em qualquer loja de 

materiais para construção e sua facilidade de uso, que não exige nenhuma 

instrução, é intuitiva, muitos me disseram ter começado já com 13 ou 14 anos. 

S: Eu comecei sozinho, era menino, nem sabia o que que era 
grafite na época, eu só queria escrever o nome com a minha letra, 
eu gostava dela mais quadradona assim, e sempre curti fazer, tipo 
inventava minhas letras saca. Mas sempre com influência né, de 
alguém, bem pixão mesmo, tudo no vermelho, eu gosto de 
vermelho demais, foi de vermelho meu primeiro rolê, lembro 
direitinho, foi na viela que eu morava. E fui vendo, você começa a 
ver os outros né, antes mesmo de fazer você já via né. Já via, já 
queria saber o que que estava escrito, aí a gente descobre que é o 
nome dos caras, “Nossa, que doido véi!” Porque ninguém sabe, né, 
todo mundo acha que é xingamento, frase, já ouvi todo tipo de 
palavra de o que que é. 

K: Aí você vê aquele que você não consegue decifrar e você 
fica louco pra saber quem é! 
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S: você fica querendo conhecer o cara. O dia que eu conheci o 
K foi o dia mais aleatório, eu andando na rua normal assim, eu 
não sei se você passou com mais alguém de bike. 

K: Tava eu e um broder, tava carregando uma caixona de tinta, 
saca, 5 horas da tarde, muitos anos atrás, só com aquele bonezinho 
aba reta assim, saca, e o S puxou conversa e é isso aí. 

S: esse mesmo cara aí ó, desse jeito. (S e K, em 
conversa) 

Alguns começam sozinhos, mas vão encontrando com outras pessoas pelas 

ruas que também pixam, e dessas amizades vão surgindo os grupos, as crews, 

como é o caso da família P a qual S, K, L e outros fazem parte.  

Me refiro a eles como família pois foi assim que se referiram em nossas 

conversas, o que dá um tom bem diferente do que vemos estampado em 

reportagens, quando são chamados de gangues. De fato, pelo interesse em 

comum surgem amizades que começam na infância e seguem ao longo da vida, 

e sair para pintar em grupo se torna um lazer, aonde encontram os amigos, 

conversam, se divertem, enquanto andam pela cidade pintando. Encontram um 

no outro motivação para continuar pintando pela cidade, e literalmente apoio, 

seja subindo num ombro amigo pra pintar mais alto, ou compartilhando as 

experiências ruins também, como ser pego pela polícia ou por um morador. Pra 

eles, a pixação é mais uma brincadeira de rua que participam com os amigos. 

Quando eu comecei, eu morava em Trindade, aí falava que ia pra 
ferinha e ficava pixando, minha mãe dava a hora pra voltar, meia 
noite, aí faziao corre todo, roubava lata de spray, nas lojinha lá de 
trindade, nas ferragista, tinha até uma que eu ia direto. Lá era 
manha, entrava 4 nego, 3 ficava pedindo informação e tal, e o outro 
tava pegando 2 lata, de boa. Aí na mesma época eu lembro que 
tinha a galera, na pracinha de Trindade era engraçado que, eram 5 
pixador em trindade inteira, e tinha uma galera do free step, do 
rebolation, que ficava lá na praça, sabe, dançando, era a maior 
viagem. (L, em conversa) 

Assim, alguns descobrem a prática na rua com seus amigos, outros começam 

sozinhos e descobrem amigos de prática pelas ruas. Começam a frequentar 

pontos de encontro dos pixadores, e passam a conhecer cada vez mais 
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praticantes, surge realmente uma comunidade que agrega várias famílias, de 

regiões diferentes da cidade.  

A gente foi se enturmando na praça universitária, foi o primeiro role 
que eu conheci a galera, ia pra lá tentando se enturmar mesmo, e 
perguntando mesmo com a galera, o K mesmo eu parei ele no 
meio da rua e já quis conversar com ele, “Uai, você pinta e tal?” a 
internet também na época, o orkut, já tinha aquelas comunidade, a 
galera de Goiânia, aquela comunidade ali, não tinha um que não 
sabia ali da comunidade.(S, em conversa) 

É interessante notar como a partir da popularização da internet, ela serve como 

um local de encontro virtual, e também como uma plataforma de 

compartilhamento de conhecimento. Cada um compartilha o que sabe, e surgem 

verdadeiros banco de dados, aonde se acumulam fotos de pixos organizadas 

por autor, alfabetos desenhados em folhas de papel para que outros não só 

aprendam a ler como usá-lo também, tutoriais para montagem de gambiarras – 

tudo é tático – assim como fotos de eventos, festas, encontros. 

Eu já usei de tudo né, giz, nossa, eu escrevia até no chão, nugget, 
fazia marcador, aí lançou youtube né, começava a ver os trem no 
youtube, como fazer canetão, já fiz canetão demais, demais. Você 
compra a bisnaga, aquela de tinta xadrez mesmo, e pega uma 
bucha de lavar vasilha da sua mãe, tira aquela parte verde dela, vai 
ficar só a amarela, aí você meio que enrola ela ali, faz uma pontinha 
bonitinha, e coloca bem ali aonde que sai a tinta, bem ali aonde tem 
um tubinho que fica assim em cima, você tira e vai ficar só um furo, 
aí você coloca lá, a própria espuma absorve a tinta, e sai. Você 
volta do rolê todo sujo, e você vai testanto, testa tinta diferente, testa 
tinta de recarregar canetão, aquela tinta e mais fina que a xadrez 
então ela sai muito mais fácil, fiz muito, nossa, fiz demais. (S, 
em conversa) 

O próprio c foi uma pessoa que começou sozinho, emulando o pixo que via nas 

ruas, desenvolvendo suas letras, seu estilo, e que só entrou em contato com 

outras pessoas pelas redes sociais, no caso essas já citadas comunidades do 

Orkut. Ele conta que no começo não era muito ativo, apenas lia as conversas. 

Eles tinham o costume de postar fotos de pixos que ninguém sabia quem era o 

autor pra tentar descobrir, e um dia postaram uma foto de um pixo dele. Foi a 

primeira vez que viu seu trabalho ser reconhecido, que alguém demonstrou 
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interesse especificamente no que ele fazia, e assim foi surgindo uma amizade 

entre ele e outros, o que o aproximou da família P. 

Como desenvolvem a prática por essa troca de experiência que vem do convívio, 

é natural que cada cidade possua um estilo próprio de pixação, baseada em 

condicionantes de cada local e da experiência somada dos praticantes de cada 

cidade.  

Mudou bastante do que era e do que é, a pixação do s anos 80 era 
pra ser mais legível mesmo, mas ela veio se embolando ali pelos 
anos 90 quando fizeram essas emboladas e tal, e é isso, é uma 
diferenciação, uma evolução. O bom da embolada é que vc faz ela 
com uma lata de uma vez só, é um tipo de movimento na hora de 
executar a pintura, já as nossas pichações são para muros 
grandes, umas gigantonas, uns balão, mas é isso, muda as 
características em cada cidade. Aqui nós temos o que, paredes 
grandes, muro pintado de branco, enquanto no rio é muro de pedra, 
parede velha, cheia de pedacinhos, então os caras encaixam várias 
pequenas, e o nosso a gente pixa o muro inteiro numa noite. 
(G, em conversa) 

O que não faz com que o pixo de cada cidade se isole, eles estão 

constantemente se influenciando, conforme eles fazem contato uns com os 

outros, ainda mais hoje devido à internet. S e c, por exemplo, devido ao contato 

com o Xarpi cariora pela internet – no Rio de Janeiro, eles invertem as sílabas 

da palavra pixar – e motivados por uma pessoa que se mudou do Rio de Janeiro 

pra Goiânia, passaram a utilizar o estilo carioca de pixação. 

O xarpi foi eu e o c, a gente trocando ideia mesmo, e a gente 
pensou em fazer xarpi, né, igual os cara lá do Rio faz, que é deles 
lá, como se eles que tivessem inventado, aquele estilo de caligrafia 
deles, que é uma tag, meio que formando um desenho simétrico, e 
sem tirar a lata de spray, fazendo uma linha só, e a gente baseado 
nisso falou vamos fazer o rolê do xarpi, ninguém faz xarpi, só o Salx 
que é lá do Rio, veio pra cá e fez Goiânia inteira, a gente não pode 
deixa só o dele não, vamos pegar todo lugar que ele pegou, do lado 
assim, e nós fez isso, eu mandando s e o c mandando C. 
Rolava depois do chorinho, na praça universitária, naquelas época 
que toda sexta feira tinha batalha de rap, na época a gente ia pra 
lá. Até hoje tem uns pixos do Salx, que já morreu, que ninguém 
cobre, se alguém cobrir, vai ter gente pra ir atrás, tirar satisfação. 
Foi massa pra caralho porque nós fez demais, nós pegou os lugar 
que o Salx pegou, que já era os lugar certo, ele já sabia onde pega 
né, ele subia nos lugar certo, que sabia que ia ficar muito tempo. 
Nós pegou meio que do lado de todos dele, meio que fazendo, sei 
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lá, meio que por causa dele mesmo, porque ele é fudido, aí que nós 
conseguimos falar com ele, trocamos altas ideia antes dele morrer. 
(S, em conversa) 

Acompanhando a produção do Salx, escalando os mesmos locais que ele já 

havia escalado, pixando ao lado de seu pixo, eles conseguiam ir desvendando 

suas táticas, a forma com que ele escolhia locais que tinham menos chance de 

serem apagados rapidamente, enfim, aprendiam seguindo seus passos, mesmo 

sem conhecê-lo.  

Eu comecei em 98, eu tinha 16. Cara, eu comecei no [colégio] 
Liceu, [...] eu aprendi que o giz, era muito mais difícil molhado de 
apagar do que o giz seco, embebido em água ou em óleo de 
cozinha mesmo, e aí eu comecei a pintar a escola inteira véi, coisas 
tipo “deus é gay”, “jesus voltará e roubará todo seu dinheiro”, “não 
reprove em matéria X”, coisa mais non sense mesmo, [...] eu nem 
assinava, era só pra fazer a galera rir mesmo, levando as paradas 
de Goiânia, tipo, pra dentro da escola. (D, em conversa) 

O que se surgiu nas conversas também foi que muitos aprenderam a pixar não 

só com os amigos de escola, mas dentro das escolas, muitos tiveram seu 

primeiro contato com a prática em sala de aula. Enquanto o conteúdo oficial é 

transmitido hierarquicamente do professor aos alunos, um outro aprendizado em 

viés ocorre, atravessado, transmitido de lado, de um aluno a outro. Pixação 

sendo ensinada dentro da sala de aula.   

“Eu mudei pra lá [Rio de Janeiro] na quinta série, e aí como eu 
cheguei um pouco depois do começo do ano, lá os colégios tinham 
que fazer prova pra entrar no colégio particular. Como eu cheguei 
depois, eu fui pro colégio municipal do lado da minha casa no bairro 
do Grajaú. O que era comum acontecer no colégio municipal era ter 
aluno um pouco mais velho na sala. Eu era o mais novinho da sala, 
enquanto eu tinha 13 anos tinha outros com 15, 16, até 17 anos. 
Nessas eu conheci uns amigos lá e tal, e eu fazia só esse trajeto, 
da minha casa pro colégio, e aí, via lá no colégio tudo rabiscado, 
pichações por lá, e conversando um dia, eles me mostraram essa 
pixação no caderno, e eu me interessei. Aí eu falei “isso não existe 
não” e os caras falaram “não, existe, tá tudo pixado aí na rua”, eu 
falei “tá não” e eles falaram “tá”. Aí que eu saí do colégio nesse dia 
e pela primeira vez eu fui olhar mesmo pras paredes, por que as 
pessoas em comum, tem gente que tá assim até hoje, passa pelas 
ruas e talvez nem tenha visto e reparado realmente nas pichações 
da cidade. Quando ela para e olha e vê que tá pixado, beleza, mas 
muitas vezes ela passa pela rua inteira e nem olha as fachadas, 
muito menos as pichações. Isso é a rotina dela e eu era assim, só 
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que a partir do momento que alguém te aponta aquilo, você olha 
pra aquilo, e eu criança, me apontaram aquilo, e o rio de janeiro nos 
anos noventa já era todo pixado de cima abaixo, o pessoal tinha 
poucos grafites até, tinha mais pixação mesmo, em si, e os caras 
faziam essas escaladas, né, essas coisas no alto, e por cada ícone 
ser uma pessoa eu falava olha o tanto de gente que faz. Você 
olhava uma parede que tinha 50 símbolos, então 50 pessoas 
tinham passado ali e feito aquilo. 50 rapazes né, então eu me 
identifiquei na mesma hora, tudo molecada né. Nessa, a partir 
desse dia eu comecei a reparar. Foi no ano de 96 isso, e eu já 
comecei a rabiscar com giz de cera, vela pra vidro, canetão, depois 
fui pro nugget, aquele de engraxar sapato, e nesse mesmo ano, no 
final do ano, eu fiz um pixo com spray pela primeira vez, saca. Aí 
comecei, né, foi em 96, 97, e eu já assinava com meu apelido. 
(G, em conversa) 

O relato de G revela vários aspectos interessantes sobre como ele aprendeu 

a pixar. Como dito antes, tudo começou no caderno de um amigo, um outro 

aprendizado que não vem dos livros e da lousa escolar. Ali ele teve seu primeiro 

contato com as agendas, a caligrafia do pixo executada em folhas de caderno, 

uma forma de treinamento, um exercício caligráfico, que costumam ser feitos 

incansavelmente, e compartilhados uns com os outros, aonde eles trocam 

experiências, seus alfabetos pessoais, que se tornam também itens 

colecionáveis. Desde cedo cada um deles passa a ter uma colação dos nomes 

e alfabetos de seus amigos, material que se torna cada vez mais valioso, 

principalmente quando um amigo se aposenta ou morre. 

E nesses cadernos, G não teve seu primeiro contato com o pixo, as ruas de 

sua nova cidade já estavam repletas de pichações, mas foi ali naquela sala de 

aula que ele aprendeu com seus amigos como olhar para as pixações. Aquele 

olho de Bourdieu, “produto da história reproduzido pela educação” (BOURDIEU, 

2017, pg.10) aqui é ensinado, dentro do espaço da escola mas não pelo currículo 

escolar, com a escola do pixo se infiltrando à escola institucional, e esse é um 

ponto de mudança na forma com que G passa a ver a pixação. 

A obra de arte só adquire sentido e só tem interesse para quem é 
dotado do código segundo o qual ela é codificada. [...] O espectador 
desprovido do código específico sente-se submerso, “afogado”, 
diante do que lhe parece ser um caos de sons e ritmos, de cores e 
de linhas, sem tom nem som (BOURDIEU, 2017, pg.10). 
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Como G mesmo disse, “Aí que eu saí do colégio nesse dia e pela primeira 

vez eu fui olhar mesmo pras paredes”, agora ele era dotado de um olhar formado 

para a leitura daquele pixo.  Já não o tratava mais como invisível, não o via mais 

como poluição visual ou sujeira, agora as pixações faziam sentido, lhe 

interessavam. Agora, aquelas inscrições tinham um sentido para ele, já não via 

mais ali somente ruído, barulho ou um grito animal, ele reconhecia uma 

intencionalidade, um discurso, havia ali uma presença sensível, visível. Ele 

aprendeu aquela linguagem, o logos do pixador. 

Para alguns, como S, já existia uma curiosidade despertada ao ver as 

pixações pelas ruas, como já transcrito acima, “antes mesmo de fazer você já 

via né. Já via, já queria saber o que que estava escrito, aí a gente descobre que 

é o nome dos caras, “Nossa, que doido véi!” Porque ninguém sabe, né?”. Da 

mesma maneira, G aprendeu que cada um daqueles ícones era uma 

pessoa, o que despertou seu interesse pelas pixações. Retomando o que ele 

disse, “Você olhava uma parede que tinha 50 símbolos, então 50 pessoas tinham 

passado ali e feito aquilo. 50 rapazes né, então eu me identifiquei na mesma 

hora, tudo molecada né”. 

Mais do que nomes, o que eles descobriam ali era o registro de uma presença, 

uma pessoa que passou ali e se fez visível, deixou registrado aquele momento. 

Naquela parede com 50 pixações estão registradas narrativas, 50 pessoas 

passaram por ali e causaram uma marca na cidade.  

L: Aí você encontra com outros no mesmo muro, saca, é um 
convívio saca, é você tá dentro do ônibus tá ligado, você senta no 
banco assim e você vê, igual o K hoje com a tag do V 
grandona saca, é o cara ali, tipo, nossa...  

S: Você conhece o cara, é muito mais do que só a tag ali no 
muro, é um rolê que você já fez que você lembra. (L e S, em 
conversa) 

Assim passam a ler essas narrativas produzidas no meio urbano, encontrar com 

o pixo de um amigo é quase como encontrá-lo, pois se percebe sua presença. E 

como disse o K, “Aí você vê aquele que você não consegue decifrar e você 

fica louco pra saber quem é!” 
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Além do prazer que encontram em pixar, e pixar com os amigos, se divertem 

também vendo o que os outros fazem pelas ruas, descobrindo novos pixos, 

assim como novos pixadores, construindo lentamente, a cada rolê, uma colagem 

ainda maior não só de inscrições, mas de escaladas, aventuras, de encontros 

com os amigos, experiências enfim, que ficam registradas na paisagem urbana, 

e que podem reviver ao andar pela cidade como quem folheia um álbum de fotos. 

Considerando esse aspecto, podemos entender como qualquer afirmação de 

que “escrevem apenas o seu nome” não cabe aqui. Sim, temos um nome escrito, 

uma declaração de autoria, mas que detêm outros significados, que vão muito 

além do que se pode registrar pela escrita, ali temos algo mais, indizível, porém 

expresso, feito presença. Cada pixação é um segredo que compartilham. 

Somando tudo isso, seus encontros deixam claro que existem dois momentos 

muito distintos. O rolê, o momento que estão pixando de fato, mas também as 

reuniões, as festas, em um bar ou na casa de um deles, o momento que podem 

conversar com calma, como todo grupo de amigos faz. São nesses momentos, 

que ocorrem o que já foi citado, o contar de histórias, os relatos de partidas, e é 

o momento que aproveitam pra fazer as agendas, os desenhos em folhas de 

papel, é o momento que compartilham uns com os outros seus alfabetos, tags, 

bombs, que são guardados cuidadosamente em pastas. 
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2.4. REUNIÕES 

Fui convidado a algumas dessas reuniões na casa/estúdio de tatuagem do L 

e do v. Na primeira delas, quando cheguei ainda trabalhavam, mas logo 

terminaram a última tatuagem do dia, enquanto o pessoal ia chegando para 

aquela reunião da P. Foi nesse dia que registrei algumas das histórias 

que transcrevo aqui, e pude acompanhar a dinâmica desses momentos. 

Conforme íamos conversando, e bebendo uma cerveja, ficávamos cada vez 

mais animados, nos divertíamos com cada relato, com as músicas sobre pixação 

que L punha pra tocar no computador, e assim, espontaneamente, eles 

começaram a escrever em folhas de papel.  

Em alguns momentos desenhavam cada um em uma folha, em outros dividiam 

o papel, iam encaixando um pixo no outro, e enquanto uns desenhavam outros 

assistiam atentamente. Mais tarde, quando o O chegou, ele preencheu 

algumas folhas e pediu aos anfitriões para ver a pasta deles. 

Folheamos juntos a coleção do L, e O foi me ajudando a “ler”. Em cada 

página, relembrava o nome de todos que tinham escrito ali, me contava histórias, 

era realmente como se folheasse um álbum de fotos. Algumas delas continham 

datas e o nome de todos que compareceram a uma de suas reuniões.  

Pra minha total surpresa, me deparai com uma assinatura minha no meio 

daquela pasta. Era de 2014, feita durante um evento no Beco da Codorna. Não 

imaginava encontrar meu nome ali, mas me lembrei daquele dia. A ocasião era 

a inauguração da galeria do a, a Upoint, que funciona no beco, e ele 

organizou um evento que durou dois dias e que reuniu mais de 100 pessoas 

pintando simultaneamente todo o beco. 

Eu tinha sido convidado pelo a para expor algumas telas, e foi o dia em que 

conheci o S, que foi quem me pediu que colaborasse com a agenda do 

evento.  
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Enquanto folheava a pasta com o O, S registrava nossa reunião. 

Escreveu o nome de todos os presentes em nosso encontro, e sim, digo nosso, 

pois ao olhar ao ler o nome de todos, encontrei o meu próprio. Foi um novo 

momento de surpresa, meu nome escrito agora com sua caligrafia, 

generosamente incluído junto ao deles, eu que nunca fiz um pixo na vida mas 

estava naquela confraternização. A folha ficou na pasta do L, mas não podia 

deixar de fotografá-la (imagem 18). 

Imagem 18 

 
Fonte: fotografado pelo autor 

E no meio daquela diversão, o óbvio aconteceu. v falou “e se a gente saísse 

agora pra pixar?” e L respondeu prontamente “eu trouxe tinta!”. Depois de 

uma rápida sucessão de troca de olhares, todos já estão se preparando pra sair 

para as ruas. Diferente das experiências já citadas anteriormente em que 

acompanhei alguém pintando, nesta não tinha como se disfarçar de grafiteiro. 

Sair à noite, com uma lata de tinta preta, só podia significar pixação. Infelizmente 
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não temos registro daquele rolê do P pois me pediram pra não gravar ou 

fotografar.  
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2.5. ROLÊS 

É difícil descrever como foi esse passeio com eles. Não pela falta de 

documentação que me obriga a recorrer apenas a memória, mas também por 

que o interessante daquela experiência não é de fácil descrição. Como v 

mesmo falou, e que fique claro que eu sequer peguei na lata de tinta, agora sim 

eu podia entender como era pixar. Não a pixação como o ato de escrever com a 

lata de spray, mas sim como aquele experiência de sair com o grupo, participar 

do rolê. Por mais que a gente tivesse conversado por horas, era diferente sentir 

aquilo na pele, entender a excitação da procura por um lugar, a tensão de avaliar 

as circunstancias, procurar por qualquer sinal de polícia ou de um morador mais 

atento, a adrenalina do momento da ação, o alívio ao fugir da cena e o êxtase 

risonho que se segue. Como me disseram L e S em um outro momento:  

L: eu sou muito mais o rolê, do que o pixar mesmo, saca. Muitas 
vezes eu ficava só de motora, ou na contenção, eu acho que o rolê 
é a ideia saca. 

S: eu nunca consegui fazer isso.  

L: Cara, se eu tô no rolê, eu tô ajudando o cara que tá lá em 
cima, “pixa mesmo seu disgramado” (risos) “pega tudo que eu tô 
aqui em baixo firmando”. (L e S em conversa) 

Ocorreu um dia a oportunidade de conversar com dois pexadores que não eram 

de Goiânia, estavam apenas de passagem pela cidade. Já tinha algum tempo 

que conhecia T por meio da internet. Ele é de São Paulo, mas já o 

acompanhava pelo instagram, e por suas fotos notava como ele viaja 

constantemente por todo o país, sempre postando foto de suas pixações por 

várias cidades do Sul ao Nordeste. Então por um golpe de sorte, um dia recebo 

uma mensagem dele, dizendo que estava em Goiânia, então imediatamente 

entrei em contato com ele, que concordou em conversar comigo pessoalmente.  

Como o motivo de sua viagem era profissional, combinamos de nos encontrar 

no local em que ele estava trabalhando, no fim do dia, e assim descobri porque 

ele era capaz de espalhar T por todo o país, ele viaja prestando 
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serviço para uma empresa, e aproveita seu tempo livre. Nesse dia conheci 

também o B, seu companheiro de trabalho mas, antes disso, 

também companheiro de rolês. Enquanto terminavam seu trabalho íamos 

conversando, eles queriam conhecer outros pixadores de Goiânia, saber se 

tinham um ponto de encontro. 

Foi interessante ver como procuram pela pixação nessas cidades novas que 

ainda não conhecem, como quem procura por marcos na paisagem urbana qu 

tragam alguma orientação. Em uma conversa com G, ele deixa um 

testemunho correlato a isso, quando fala de quando voltou a morar  em Goiânia, 

depois de ter aprendido a pixar no Rio de Janeiro. 

E aí mudei pra Goiânia no ano 2000, e nessa eu vim pra cá, sempre 
com aquela dúvida né, que todo mundo tem quando vai vir pra 
Goiânia e é de uma cidade igual o Rio, São Paulo, BH, que já tem 
muita pixação e grafite. Será que tem pixação lá? E aí, quando eu 
cheguei aqui eu percebi que tinha, e isso pra mim foi até um alívio, 
já me identifiquei com a cidade. Não, tem as pichações sim e tal, aí 
eu fui reparando e me identifiquei com a cidade. Eu acho que até 
hoje isso funciona, tanto com os pixadores, como quando pessoas 
comuns, dessas cidades, vamos dizer que alguém de são Paulo, 
chega aqui em Goiânia, e percebe que Goiânia é toda pixada, 
alguns não vao gostar e vao falar “nossa que pena”, né. Mas outros 
já vão falar “poxa, olha pra você ver, aqui tem uns caras parecidos 
com a gente de lá”, entendeu? Então, eu fui um que pensou desse 
jeito, quando vim pra cá e olhei pras pichações daqui pensei nossa, 
maneiro, tem gente que tá na rua, que quer falar que tá vivo, e 
sabe o que que é pixação mesmo.  

Continuamos conversando, falávamos sobre o que achavam da cidade e seus 

pixos, e me perguntavam mais informações sobre lugares que tinham visitado. 

A conversa levou a falarmos sobre o local que tinham pixado quando entraram 

em contato comigo mandando a foto, um estacionamento na esquina da Avenida 

Paranaíba com a Rua 4. 

T e B tinham chegado à Goiânia, se hospedado em um 

hotel no centro e simplesmente saíram andando, procurando locais que se 

interessassem em pixar, fazendo um mapeamento dos arredores do hotel, para 

voltar à noite. Agora conversando comigo, se interessavam em entender mais 

sobre os locais que visitaram, queriam descobrir tudo o que podiam sobre os 
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locais que já tinham atacado, então enquanto conversávamos sobre a estátua 

do Anhanguera, a praça cívica, chegamos a história do acidente do césio. 

Como recentemente esse assunto voltou a receber destaque nos telejornais por 

ter completado 30 anos, eles já conheciam a história, e ficaram muito felizes em 

descobrir que tinham pixado na rua 4, a mesma rua aonde a cápsula de césio foi 

retirada da clínica desativada. Seu feito ganhou outro valor, eles sentiam que 

tinham deixado sua marca num local histórico, que passavam também a fazer 

parte daquela história. Eles demonstravam considerar importante a relação entre 

suas inscrições e o local que escolhiam, e como se dedicavam ao mesmo tempo 

a conhecer aquela cidade nova a eles e deixar registrado sua passagem por ali. 

Como sempre tem acontecido nesses encontros/entrevistas, a conversa foi 

gerando uma certa animação, que logo transformou aquele encontro em mais 

um rolê. Eles carregavam consigo algumas latas de spray, no caso de surgir uma 

oportunidade. Assim depois de nossa conversa, eles saíram pela cidade, e 

aproveitaram sua última noite antes de ir embora.  

Pouco antes de amanhecer, quiseram terminar aquele rolê pintando no marco 

zero do vazamento do césio. Na verdade, era uma ideia que tiveram 

anteriormente, quando ainda conversavam comigo. Me disseram que passaram 

pela rua diversas vezes mas tiveram que recuar pois encontravam movimento, 

uma vez era um morador na varanda de casa, em outra pessoas descarregando 

um caminhão, até que finalmente encontraram um momento de calmaria na rua, 

e puderam completar sua “missão”. 

Era pra eles um pixo especial, que fechou com chave de ouro a visita a capital. 

Um dia depois, T já postava a foto em seu perfil, com a legenda 

“Goiânia 2018. Fazendo parte da história.” 
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Imagem 19 

 
Fonte: T 

Pouco tempo depois encontrei um pixo do T e do B em 

uma outro perfil do instagram, administrado pelo G. Segundo ele, esse perfil 

não é dedicado apenas ao seu trabalho, e sim a todos os pixadores de Goiânia. 

Conforme ele anda pela cidade, durante seu cotidiano, ele vai fotografando, 

como forma de documentação, para registrá-los antes que sejam apagados, e 

assim consta ali também a passagem de T e B, fazendo 

parte da história, como eles mesmo disseram. 
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3. O PIXO POLÍTICO 

Tendo falado da diferenciação entre o pixo e o grafite, tanto por fora, como vista 

pela sociedade, como por dentro, na maneira como que seus praticantes a 

vivenciam, assim como a forma com que a pixação é vista por eles e pelos 

demais, ou seja, o que ela é e qual sua aparência, exploremos então seu impacto 

na cidade e nos citadinos, sua dimensão política. 

Inicialmente trabalhamos o conceito do que é político, com o auxílio dos Autores 

Jacques Rancière e Chantall Mouffe. Depois abordamos o atual espaço urbano, 

sob a perspectiva da atual democracia consensual, que promove a 

transformação do cenário político num campo de ordem mercadológica, 

gerenciado como uma empresa, que põe em prática novas políticas urbansas, 

pela implementação do planejamento estratégico. 

Focando na atual tendência que leva as cidades a se tornarem cada vez mais 

espetaculares, segregadas, tendo sua experiência corporal enfraquecida em prol 

da construção de enclaves fortificados e da privatização da segurança, para 

então analisara como que as pixações se colocam como um ato de natureza 

política que s impõe, em certa medida, a tudo isso.  
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3.1. POLÍTICA – POLÍCIA – POLÍTICO 

Partindo inicialmente de Jacques Rancière, a quem já recorremos para discutir 

a influência da estética em estabelecer o campo da política, é preciso abordar a 

forma com que ele define o que é política. O autor trabalha o conceito de política, 

nascido em Atenas, ligado a própria polis, em outras palavras, a política sendo 

o mecanismo de mediação que propicia e sustenta essa organização social de 

seres, locais e atividades no campo denominado cidade. A política então, é a 

forma de se lidar com o que está no cerne dessa organização social, o 

desentendimento.  

O desentendimento não é o conflito entre aquele que diz branco e 
aquele que diz preto. É o conflito entre aquele que diz branco e 
aquele que diz branco mas não entende a mesma coisa, ou não 
entende que o outro diz a mesma coisa com o nome de brancura. 
(RANCIÈRE, 1996, pg.10) 

O desentendimento não está naquilo que é desconhecido ou mal entendido. O 

desentendimento surge naqueles casos aonde os “interlocutores entendem e 

não entendem a mesma coisa nas mesmas palavras” (RANCIÈRE, 1996, pg. 

11). O que está se põe em discussão é ao mesmo o objeto que se discute e a 

quem cabe essa discussão, e como são vistos uns pelos outros os que tomam 

parte, e que parte lhes cabe tomar.  

Assim, na República, a “filosofia política” começa sua existência 
pelo longo protocolo do desentendimento acerta de um argumento 
sobre o qual todos concordam: que a justiça consiste em dar a cada 
um o que lhe é devido. (RANCIÈRE, 1996, pg.11) 

O surgimento da política está então na transição da busca do útil para o justo, 

aonde a sociedade deixa de ser organizada pela simples busca de equilibrar 

lucros e perdas para criar uma justiça que promova o bem comum, ou seja, que 

dê a cada um a parcela que lhe cabe ter e cumprir para a promoção e usufruto 

desse bem comum que cabe à comunidade.  

A justiça enquanto princípio de comunidade não existe ainda onde 
todos se ocupam unicamente em impedir que os indivíduos que 
vivem juntos se causem danos recíprocos e em reequilibrar, 
quando o causam, a balança dos lucros e das perdas. Ela começa 
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somente onde se trata daquilo que os cidadãos possuem em 
comum e onde se cuida da maneira como são repartidas as formas 
de exercício e controle do exercício desse poder comum. De um 
lado, a justiça enquanto virtude não é o simples equilíbrio dos 
interesses entre os indivíduos ou a reparação dos danos que uns 
causam aos outros. É a escolha da própria medida segundo a qual 
cada “parte” toma apenas a parte que lhe cabe. De outro lado, a 
justiça política não é apenas a ordem que mantém juntas as 
relações medidas entre os indivíduos e os bens. Ela é a ordem que 
determina a partilha do comum. (RANCIÈRE, 1996, pg.19) 

Mas antes que aconteça essa partilha do mundo sensível, existe uma outra que 

a precede, que estabelece os limites do sensível, o que está dentro do campo 

aonde se exerce a política e o que está de fora. É uma estética que antecede a 

política, que serve como seu fundamento, que determina o que se dá a sentir. É 

um recorte dos tempos e dos espaços, que define o que é visível do que é 

invisível, o que é palavra e o que é ruído, para que então a política ocupe-se do 

que se pode dizer do que é visto, de quem tem competência para ver e qualidade 

para dizer, suas propriedades e possibilidades. 

É na transição para a justiça geométrica do bem comum em substituição do 

determinismo aritmético apenas dos lucros e perdas que a política se instaura. 

Ela vai repartir, segundo a proporção geométrica, as partes do comum, em 

partes de comunidade e os títulos ou valores, as axiai, para se obter essas partes 

que dão direito à comunidade, inclusive aos sem-parte na lógica aritmética. 

Essas axiai, ou títulos de comunidade são três: a oligarquia (oligoi) que é a 

riqueza dos poucos; a virtude ou a excelência (areté) das pessoas de bem, a 

aristocracia (aristoi); e a liberdade (eleutéria) que pertence ao povo (demos). 

“Concebido de forma unilateral, cada um desses títulos dá um regime particular, 

ameaçado pela sedição dos outros: a oligarquia dos ricos, a aristocracia das 

pessoas de bem ou a democracia do povo. Em contrapartida, a combinação 

exata desses títulos de comunidade proporciona o bem comum” (RANCIÈRE, 

1996, pg.21). 

O demos, é a axiai que democrática que pertence a todos, que atribui a todo 

cidadão comum, aqueles que não têm nenhum título positivo – nem riqueza, nem 

virtude – a mesma liberdade que aqueles que os possuem. É ela que impede 
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que a oligarquia imponha sobre todos a igualdade aritmética, que faça com que 

a riqueza seja imediatamente idêntica à dominação, reduzindo portanto a 

oligarquia à sua condição de ricos.  

É em nome do dano que lhe é causado pelas outras “partes” que o 
povo se identifica com o todo da comunidade. Quem não tem parte 
– os pobres da antiguidade, o terceiro estado ou o proletariado 
moderno – não pode mesmo ter outra parte que não seja o nada ou 
o todo. Mas é também mediante a existência dessa parte dos sem 
parte, desse nada que é o todo, que a comunidade existe enquanto 
comunidade política. (RANCIÈRE, 1996, pg.24) 

Desta forma, a política está na formação de um novo regime, para além da ordem 

da dominação ou a desordem da revolta, que especifica um vínculo específico, 

uma comunidade, aonde a ordem natural da dominação é interrompida pela 

instituição de uma parte dos sem-parte. 

A política é primeiramente o conflito em torno da existência de uma 
cena comum, em torno da existência e da qualidade daqueles que 
estão ali presentes. (RANCIÈRE, 1996, pg.40) 

Esse movimento de conceder uma parte aos sem-parte é o campo inicial do 

conflito político, que se dá no sensível e sua partilha, aonde é traçado um limite 

do que é sensível e do que não é, do que constitui a fala, o discurso, e o que é 

ruído, e daqueles que falam, e qual suas competências em falar daqueles que 

permanecem sem fala. Essa partilha do sensível vai tanto definir quais são as 

“partes”7, os sujeitos competentes a gerir essa partilha, assim como permitir que 

eles definam a parte, o pedaço que cabe a cada um. 

É uma organização hierárquica do mundo comum, de acordo com os títulos de 

cada um, aonde cada pessoa, cada ação e cada local tem seu valor estratificado. 

Uma hierarquia que, como todas, se apoia numa mesma base, anárquica, aonde 

todos são iguais, e que a política vem justamente para confrontar essa igualdade 

com a desigualdade da partilha, chocando a igualdade de todos com a 

desigualdade estrutural dessa partilha. 

                                            
7 Na tradução do livro “O desentendimento”, Ângela Leite Lopes escreve “parte” com aspas 
quando se trata de sujeitos socialmente reconhecidos, como partes em um contrato, e escreve 
parte sem aspas quando se refere a um pedaço ou fração de um todo.  
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Há ordem na sociedade porque uns mandam e os outros 
obedecem. Mas para obedecer a uma ordem, são necessárias pelo 
menos duas coisas: deve-se compreender a ordem e deve-se 
compreender que é preciso obedecer-lhe. E, para fazer isso, é 
preciso já ser o igual daquele que manda. É essa igualdade que 
corrói toda ordem natural. [...] Existe política quando a lógica 
supostamente natural da dominação é atravessada pelo efeito 
dessa igualdade. (RANCIÈRE, 1996, pg.31) 

Estamos falando então de duas lógicas, a primeira que conta as partes 

unicamente das “partes”, que “distribui os corpos no espaço de sua visibilidade 

ou de sua invisibilidade e põe em concordância os modos do ser, os modos do 

fazer e os modos do dizer que convêm a cada um”, e a segunda que “suspende 

a harmonia pelo simples fato de atualizar a contingência da igualdade, nem 

aritmética nem geométrica, dos seres falantes quaisquer” (ibídem, pg.41). 

Existem portando duas lógicas, que geralmente se confundem sob o mesmo 

nome de política, quando de fato a política é justamente a atividade que põe 

ambas em desentendimento. Rancière propõe então uma separação 

terminológica, aonde “o conjunto dos processos pelos quais se operam a 

agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a 

distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa 

distribuição” (ibídem, pg.42) sejam chamados não de política, mas de polícia.  

Devemos entender assim que a utilização do termo polícia não somente engloba 

a “baixa polícia” que seria as forças armadas e todo o “aparelho do estado” mas 

também a sua essência, a própria lei, todos os mecanismos e também a própria 

lógica que se dedica a definição e ordenação de cada parte ou ausência de parte 

das “partes”.   

A polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos que 
define a partilha entre os modos do fazer, os modos do ser e os 
modos do dizer, que faz que tais corpos sejam designados por seu 
nome para tal lugar e tal tarefa; é uma ordem do visível e do dizível 
que faz com que essa atividade seja visível e outra não o seja, que 
essa palavra seja entendida como discurso e outra como ruído. 
(RANCIÈRE, 1996, pg.43) 

Visto por essa perspectiva, muito do que chamamos de política hoje pode ser 

considerado na verdade como polícia, e o que sobra, o que podemos chamar 
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ainda de política é justamente aquilo que antagoniza a polícia, que rompe com 

essa configuração rígida do sensível, procurando desestabilizar sua hierarquia, 

concedendo uma parte aos que não têm parte, revelando o direito igualitário dos 

sem-parte como “partes”.  

Ela desloca o corpo de seu lugar designado, ou muda a destinação de um lugar, 

torna visível o que era invisível, releva o discurso do que antes era considerado 

um urro, abalando as partilhas sensíveis da ordem policial, desestabilizando sua 

estrutura, trazendo à tona o que toda ordem sobrepõe, a igualdade de qualquer 

ser falante com outro ser falante qualquer.  

Não cabe aqui fazer um julgamento qualitativo entre polícia e política ou uma 

tentativa de dar uma leitura pejorativa à polícia. Essa se manifesta de várias 

maneiras, e pode inclusive ser doce e amável. É de sua natureza toda a 

regulação do sensível, os mecanismos criados para assegurar a tranquilidade 

da população e a segurança do Estado, questões de ordem, digamos, que 

portanto não dependem nada do pensamento político.  

Já a política então, não existe como instituição, ela se manifesta 

momentaneamente, quando de alguma maneira a lógica policial se choca com a 

lógica igualitária. É quando o ato político se manifesta, expondo o 

desentendimento que é sua força motriz, questionando a partilha do sensível, 

pondo em cheque a ordem que a polícia se empenha em preservar, 

questionando seu compromisso com a justiça, aquela que vai assegurar a todos 

a sua devida parte.  

São esses golpes políticos que tem o potencial para reestruturar a partilha do 

sensível, fazer com o que antes era invisível se torne visível, com que a partilha 

seja redistribuída de forma mais igualitária, agora levando em conta aqueles que 

até então não entravam na conta da partilha.  

A política então não existe por si só, não é uma coisa palpável, mas qualquer 

coisa pode vir a ser política desde que propicie uma ocasião de encontro das 

duas lógicas. Nos momentos em que a política ocorre, ela vai existir apenas 
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enquanto esse conflito de lógicas, esse desentendimento, estiver exposto. Se a 

ação política obtiver sucesso em reestruturar a partilha do sensível, as 

transformações suscitadas passaram a fazer parte da (nova) ordem, a 

implementada e reforçada pela lógica policial, e assim “a igualdade vira seu 

contrário, tão logo ela se inscreve num lugar da organização social e estatal” 

(RANCIÈRE, 1996, pg.48).  

Em certa medida podemos relacionar a lógica policial com o conceito de 

estratégia apresentado por Michel de Certeau, pois a polícia atua sempre de 

forma estratégica, preconcebida, organizada, baseando-se na partilha do 

sensível estabilizada em um sistema regulamentado e gerido pelas instituições 

sociais, jurídicas e políticas (na verdade todas policiais) para gerir e manter essa 

mesma partilha. 

A política estaria mais relacionada a tática, essa que não conta com um próprio 

mas que atua no espaço do outro, se insinuando, aproveitando das 

oportunidades de se manifestar, revelando e explorando suas fraquezas, golpe 

a golpe. Depende de uma astúcia em encontrar maneiras de questionar a ordem 

policial, tornar visível seu erro de conta das partes, de trazer a luz o que – ou 

quem – era invisível sob as estratégias policiais, o que por vezes pode ocorrer 

de forma espetacular, e até violenta. 

Chantal Mouffe trabalha com a questão da política de uma forma interessante de 

ser colocada em paralelo ao trabalho de Rancière. Diferente dessa separação 

entre política e polícia, ela trabalha com os termos política e político. Tomando 

como base o trabalho de Heidegger, a autora vai diferenciar o nível “ôntico”, a 

dimensão do ente, onde se insere a política, do nível “ontológico”, a estrutura 

profunda na qual esse ser mesmo se baseia, o político. 

Entendo por ‘o político’ a dimensão de antagonismo que considero 
constitutiva das sociedades humanas, enquanto entendo por 
‘política’ o conjunto de práticas e instituições por meio das quais 
uma ordem é criada, organizando a coexistência humana no 
contexto conflituoso produzido pelo político. (MOUFFE, 2015, pg.8) 
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É nesse nível ôntico é onde estão as diferentes práticas da política convencional, 

aquilo que Mouffe chama de “a política” e que Ranciére chama de “polícia” os 

mecanismos institucionais que prezam pelo ordenamento social, enquanto o 

ontológico refere-se precisamente à forma com que a sociedade é fundada, o 

que ela chama de “o político” e ele chama de “política”. 

Para evitar uma possível confusão, quando usarmos os termos político ou 

política neste texto, estaremos nos referindo ao que Mouffe chama de “o político” 

e Rancière de “política”, que opera no nível ontológico. Em contrapartida, iremos 

nos referir ao que Mouffe define como “a política” pelo termo polícia na forma 

com que é empregado por Rancière, que se refere as instituições normativas e 

regulatórias do nível ôntico.  

O principal ponto de intersecção no trabalho de ambos está no entendimento 

que por mais que que exista nesse nível ôntico, esforços na busca pelo 

consenso, o elemento gerador do político, seu fundamento primordial e o motivo 

ao qual ele se faz necessário, é o que Ranciêre denominou como 

desentendimento, e Mouffe o descreve como conflito, dissenso.  

Ambos vão demonstrar em seu trabalho como que a tentativa de tratar o político 

como a busca pelo consenso na verdade é a extinção do político. Para Rancière, 

não existe democracia consensual, pois a democracia é justamente a instituição 

de comunidades de um tipo específico, polêmicas, “que põem em jogo a própria 

oposição das duas lógicas, a lógica policial da distribuição dos lugares e a lógica 

política do traço igualitário” (RANCIÈRE, 1996, pg.112). 

Para o autor, toda política é democrática, pois a política está não no conjunto de 

instituições, mas nas formas de manifestação que confrontam a lógica da 

igualdade com a da ordem policial. Não é um ethos, uma maneira de ser que 

dispõe os indivíduos, mas sim a ruptura desse ethos, “a distância experimentada 

pela capacidade do ser falante em face de toda harmonia ‘ética’ do fazer, do ser 

e do dizer” (ibídem, pg.113). 
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E a liberdade de um ser falante qualquer, ou melhor, de todos os seres falantes, 

não pode ser controlada, ela se perde quando captada pelo aparato policial. 

Como dito antes, ela vira seu contrário ao ser fixada num lugar da organização 

social e estatal. 

A política vai sempre estar nas instâncias de contestação da lógica policial, e 

sempre explorar seu erro de conta das partes e das “partes”.  Tentar eliminar 

esse erro, na busca pela total inclusão de todos um regime voltado a promoção 

de um completo consenso representa “o desaparecimento de toda instância 

entre a “parte” de um litígio e a “parte” da sociedade. [...] É em suma o 

desaparecimento da política” (RANCIÈRE, 1996, pg.114). 

Tanto Rancière quanto Mouffe alertam para o empobrecimento do político dentro 

do cenário atual ocidental aonde têm-se buscado alcançar uma “democracia 

consensual”. Mais do que criticar esse modelo, o que eles apontam é que o 

paradoxo inegociável dessa expressão, pois a democracia depende do dissenso 

para existir. 

“Durante muito tempo a teoria democrática imbuiu-se da crença de 
que a bondade interior e a inocência original do ser humano eram 
condições necessárias para assegurar a viabilidade da democracia. 
Uma visão idealizada da sociedade humana, como algo induzido 
essencialmente pela empatia e pela reciprocidade, foi o que 
forneceu, no geral, as bases do moderno pensamento político 
democrático. A violência e a animosidade são consideradas um 
fenômeno arcaico que será eliminado graças ao avanço do diálogo 
e ao estabelecimento, por meio de um contrato social, de uma 
relação transparente entre indivíduos racionais.” (MOUFFE, 2015, 
pg.2 e 3)  

Rancière aponta que ao encarar a questão do político como uma simples 

negociação entre sujeitos e seus interesses é torná-la apenas um mecanismo de 

gerenciamento, que na verdade obstrui seu carátar primordial, que é exatamente 

o desentendimento que ocorre a priori sobre a própria formação do campo 

político, aonde se decide quem são os sujeitos e quais suas competências e qual 

é a dimensão do comum sensível que se busca partilhar. 

Reforçando isso, Mouffe, deixa claro que “questões políticas não são 

simplesmente problemas técnicos que devem ser resolvidos por especialistas. 
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Questões estritamente políticas sempre envolvem decisões que exigem que se 

escolha entre alternativas conflitantes” (MOUFFE, 2015, pg.9).  

A ideia de consenso, ou uma democracia consensual, na verdade reduz a 

questão política a um nível gerencial, um problema simples que permite que se 

chegue a uma solução que atenda a todos, o que é impossível. Segundo a 

autora, isso é uma negação do caráter inerradicável do antagonismo próprio da 

política. Nessa tomada de decisão, que existe inclusive na tentativa de 

estabelecimento de um consenso plenamente inclusivo, todas as demais 

alternativas são descartadas, ou seja, todo consenso é paradoxal, pois se baseia 

em atos de exclusão. 

Assim, o que se obtém é um consenso(?) aonde aquelas “partes” que participam 

da partilha das partes afirmam egoisticamente terem chegado a uma política 

totalmente inclusiva, quando na verdade só podem fazer essa afirmação por 

terem excluído do sensível todos os sem-parte, todo pensamento divergente, 

todo dissenso, que é então feito invisível, excluído. Ao eliminar o dissenso, 

eliminam a própria política, e tudo o que resta se torna policial. 

O que se procura defender com essa postura consensual é que os conflitos 

podem ser todos resolvidos, sem disputa, apenas conciliação, para que todos 

sejam vencedores, quando na verdade o que se promove é a vitória de uns e o 

apagamento, a total exclusão dos derrotados, que perdem não só essa disputa 

como também o próprio status de derrotado, não são sequer contados naquela 

partilha que só possui vencedores.  

Isso vai ter um efeito contrário ao que se espera, e o que os dois autores apontam 

é que ao invés de minimixar a disputa entre as “partes” e os sem-parte, seu 

desentendimento será ampliado e radicalizado. 

Uma linha de partilha demarcava, de um lado, o mundo privado do 
ruído, da escuridão e da desigualdade, do outro, o mundo público 
do logos, da igualdade e do sentido partilhado. A exclusão podia 
então ser simbolizada, ser construída polemicamente como relação 
de dois mundos e demonstração de sua comunidade litigiosa. Os 
incontados, ao exibir as linhas de partilha e apropriar-se por 
arrombamento da igualdade dos outros, podiam fazer-se contar. A 
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“exclusão” hoje invocada é, ao contrário, a própria ausência da 
barreira representável. É estritamente idêntica à lei consensual. O 
que é o consenso senão a pressuposição de inclusão de tosas as 
“partes” e de seus problemas, que proíbe a subjetivação política de 
uma parte dos sem-parte, de uma conta dos incontados? 
(RANCIÈRE, 1996, pg.128) 

Nesses casos, as “partes” deixam de debater para se bater. Mouffe aponta 

também para o efeito explosivo dessa exclusão. 

Para ser aceito como legítimo, o conflito precisa assumir uma forma 
que não destrua o ente político. Isso significa que é preciso existir 
algum tipo de vínculo comum entre as partes em conflito [...] No 
entanto, os oponentes não podem ser simplesmente considerados 
como concorrentes cujos interesses podem ser tratados por meio 
de uma simples negociação ou acomodados por meio da 
discussão, porque, nesse caso, o elemento antagonístico teria sido 
simplesmente eliminado. [...] é necessário considerar um terceiro 
tipo de relação [...] o agonismo é uma relação nós/eles em que as 
partes conflitantes, embora reconhecendo que não existe nenhuma 
solução racional para o conflito, ainda assim reconhecem a 
legitimidade de seus oponentes. Eles são “adversários”, não 
inimigos. (MOUFFE, 2015, pg.19) 

Mouffe deixa claro que todo consenso se baseia em alguma forma de exlusão, 

mas que as outras possibilidades que foram reprimidas ou descartadas podem 

ser reativadas. “Toda ordem hegemônica é passível de ser desafiada por 

práticas anti-hegemônicas, isto é, práticas que tentarão desarticular a ordem 

existente para instalar outra forma de hegemonia” (ibídem, pg.17). 

O problema que ela aponta quando se reforça essa ideia de que a ordem vigente 

na verdade atende a todos, sem excluir ninguém, é que os excluídos perdem 

qualquer canal de reivindicação, mas não perdem seu desejo de reivindicar de 

fato. Ao não serem reconhecidos sequer como adversários políticos, eles vão se 

colocar como inimigos políticos, e suas ações políticas, de choque da ordem 

policial com a ordem da igualdade vão se radicalizar, podendo chegar inclusive 

à violência.  
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3.2. POLÍTICAS URBANAS CONSENSUAIS 

Essa “democracia consensual” tem um forte impacto nas políticas urbanas, 

dilatando a lógica policial que os grandes centros urbanos brasileiros estão 

submetidos. Seguindo a tendência de mercantilização das cidades 

contemporâneas causada pela globalização e a internacionalização do capital 

privado, as grandes metrópoles mundiais se tornaram cidades globais, centros 

urbanos que além de exercer forte influência na economia global passam 

também a disputar o capital especulativo dos mercados. Dessa forma, visam 

promover seu crescimento através da atração de investidores desse novo 

mercado global, deixando de depender da sua produção de riquezas para se 

tornar ela mesma um produto. 

Isso vai ter um impacto na produção do espaço urbano, atingindo diretamente a 

formulação das políticas urbanas, que “assumem explicitamente um caráter 

gerencial, legitimadas pelo discurso da competitividade da cidade tornada 

empresa, apresentada como condição sine qua non para encontrar um lugar ao 

sol na economia globalizada” (LOPES, 2007). 

Para cumprir a meta – no linguajar empresarial – de atração de capital 

internacional, adota-se o planejamento estratégico – ainda na língua dos 

negócios – convertendo o planejamento urbano num ramo da urbanização 

empresarial, alinhado com o novo aspecto gerencial do capitalismo e a convicção 

de que as cidades devem ser geridas como um negócio e para o negócio 

(ARANTES, 2002). 

“O planejamento estratégico, segundo seus defensores, deve ser 
adotado pelos governantes locais em razão de estarem as cidades 
submetidas às mesmas condições e desafios que as empresas” 
(VAINER, 2002, pg.76). 

A própria cidade se torna uma mercadoria – cidade-mercado, ou cidade-

empreendimento – que requer uma adequada política de image-making baseada 

na produção de locais de sucesso capazes de atrair o capital internacional e 
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fomentar o principal bem da cidade, o solo, pela especulação imobiliária 

(ARANTES, 2002). 

Vale destacar que ao ver a cidade como produto, a transformação dos 

mecanismos de controle do meio urbano em ferramentas voltadas à venda dessa 

cidade, vemos um retorno do determinismo aritmético das trocas se impondo em 

campos como o planejamento urbano, que a priori deveria defender a justiça 

geométrica do bem comum. 

Nessa nova cidade-empreendimento, o planejamento urbano vira do avesso, 

deixa de ser uma ferramenta de controle do crescimento urbano para encorajá-

lo de todas as maneiras possíveis, uma mudança que o aproxima cada vez mais 

de seu tradicional adversário: o planejador vira empreendedor (HALL, 1995). O 

poder público e a iniciativa privada se unem, ou melhor, o poder público passa a 

trabalhar em prol da iniciativa privada, sob a égide do planejamento estratégico. 

“A compreensão da intervenção urbana como um processo de 
produção de locais de sucesso, era o registro e caução espetacular 
de que “uma nova e radical elite financeira tomava efetivamente 
posse da cidade, liderando uma coalizão pró-crescimento que 
habilmente manipulou o apoio público e combinou fundos federais 
e privados para promover uma urbanização comercial em grande 
escala” (ARANTES, 2002, pg.24). 

Seguir as estratégias traçadas para a promoção de cidades globais neste cenário 

não leva aos mesmos resultados na formação dessas centralidades. Diferente 

de cidades como Londres e Paris, que já eram locais importantes de forte 

influência global, e que chegaram a se tornar cidades globais num processo de 

crescimento lento, que levou séculos, o que aconteceu nas capitais brasileiras 

foi um crescimento acelerado, que atraiu levas migratórias descontroladas, e 

levou a uma urbanização desenfreada. 

Uma outra transformação importante por que passou a população 
brasileira ao longo do Século XX foi sua passagem de uma 
população basicamente rural durante toda a primeira metade do 
século para uma situação de larga predominância urbana ao final 
do século. Assim, enquanto a população classificada como urbana 
em 1950 correspondia a cerca de 36% do total da população 
brasileira, a cifra referente ao ano 2000 atingia mais de 81%. Esse 
crescimento da população urbana não reflete apenas as fortes 
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migrações de origem rural, como também o significativo 
crescimento natural das próprias áreas urbanas e a incorporação 
de novas áreas, que passaram a ser classificadas como urbanas 
nos censos mais recentes” (IBGE, 2006, pg.48 e 49). 

Essas metrópoles se desenvolveram de uma forma muito diferente, se tornando 

megalópoles, termo que Bárbara Freitag usa para definir um padrão de 

urbanização que resulta em cidades gigantes, de crescimento descontrolado, um 

espaço fragmentado e desigual, que mescla habitações de luxo com favelas e 

cortiços, num misto de cidade legal e cidade real (informal e ilegal). As altas taxas 

de violência, falta de segurança e o alto índice de poluição dessas megalópoles 

são os principais fatores que dificultam sua integração no rol das cidades globais 

(FREITAG, 2006). 

“Trata-se claramente de uma estratégia autodestrutiva, e mesmo 
assim, a corrida rumo ao desastre continua, como é próprio da 
natureza de um sistema que hierarquiza e estratifica, porque o seu 
desenvolvimento não pode deixar de ser desigual – enfim, cidades 
mundiais demandam longos ciclos históricos de polarização 
sistêmica, não são geradas por pacotes de vantagens competitivas 
planejadas em agências de consultoria” (ARANTES, 2002, pg.29).  

Um dos efeitos colaterais dessa megalópole-produto é a concentração de gastos 

públicos e privados na promoção de locais de interesse ao investimento em 

detrimento de áreas com déficits sociais graves. Faz-se o uso de estratégias de 

gentrificação e controle social, que visam segregar a cidade, ignorando ou 

ocultando seus locais dos assentamentos precários habitados pelos menos 

favorecidos através da promoção de novas centralidades privilegiadas que 

possam funcionar como a face pacificada dos centros urbanos, que atraiam 

investimentos e consigam promover a especulação imobiliária. 

É nesse contexto que a fabricação de consensos em torno do crescimento a 

qualquer preço torna-se uma das peças chave de uma situação de mobilização 

competitiva permanente aonde todos devem se unir em prol do bem comum. 

“Coalisões de elite centradas na propriedade imobiliária e seus derivados, mais 

uma legião de profissionais caudatários de um amplo arco de negócios 

decorrentes das possibilidades econômicas dos lugares, conformam as políticas 
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urbanas à medida em que dão livre curso ao seu propósito de expandir a 

economia local e aumentar a riqueza” (ARANTES, 2002, pg.27).  

Tem-se assim um consenso ideológico entre a iniciativa privada e o poder 

público que a cidade deve ser organizada não só como um negócio mas para os 

negócios, que transmite a ideia de que exista um consenso econômico, aonde o 

crescimento vai beneficiar a todos, pois a geração de riqueza leva a geração de 

empregos e assim se promove o bem comum, como se nessa cidade-negócio, 

todos são “partes” que virão a receber, então, sua parte do lucro desse negócio. 

Mas o que esse consenso econômico que se diz capaz de promover o bem 

comum faz na verdade, contraditoriamente, é modificar as políticas públicas para 

que, ao invés de trabalhar em prol do valor de uso que a cidade teria a todos 

seus habitantes, foque em seu valor de troca e nas formas de se explorar a 

cidade com o intuito de extrair o maior benefício econômico possível, um produto 

que vai gerar enormes lucros e locais pontuais privilegiados na cidade com vão 

beneficiar apenas aqueles capazes de arcar com os enormes custos da 

especulação imobiliária. 

Apesar dessa transformação da cidade em mercadoria não ser um processo 

recente, é notável como opera por mecanismos que se repetem a exaustão, 

mesmo que agora com uma configuração contemporânea. Rancière já 

mencionava a tendência da oligarquia e a aristocracia em se unir, ou melhor 

dizendo, a aristocracia ser na verdade apenas um título pelo qual a oligarquia se 

legitima, criando uma coalizão capaz de impor seus interesses, agora travestido 

de uma política consensual de promoção do bem comum, a toda a sociedade.  

[...] é a propriedade dos aristoi, a virtude, que aparece como o lugar 
de um estranho equívoco. [...] eles poderiam muito bem não passar 
de outro nome para os oligoi, ou seja, simplesmente, os ricos. 
(RANCIÈRE, 1996, pg.25) 

O consenso criado nessa era do empreendedorismo urbano serve para 

convencer o demos, a população em geral, que também serão beneficiados por 

esse desenvolvimento econômico, mas no que tange as políticas públicas e a 

promoção do espaço urbano. 
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O que acontece na verdade é o largo investimento de capital em áreas 

privilegiadas da cidade, com a construção de estruturas como parques, represas, 

centros culturais etc. assim como viadutos e demais infraestruturas necessárias 

para elevar a qualidade de vida desses locais a padrões luxuosos. 

Enquanto isso, aqueles que deveriam se beneficiar da “economia de 

gotejamento”  – caracterizada por políticas que propõem que os pobres se 

beneficiam do excesso que lhes chega indiretamente pelo privilegiamento dos 

ricos – continuam a viver em bairros de infraestrutura precária, muitas vezes sem 

tratamento de água e esgoto, com um déficit de creches, escolas, postos de 

saúde e equipamentos de lazer, falta de segurança, morando em boa parte em 

ocupações ou outros tipos de habitações informais. 

“a arquitetura do espetáculo, com sua sensação de brilho superficial 
e de prazer participativo transitório, de exibição, de efemeridade e 
jouis-sance etc. Não sem razão, é claro, não só pela estetização 
bastarda, mas pelo impacto nulo sobre a pobreza e demais déficits 
sociais” (ARANTES, 2002, pg.23). 

Assim, ao invés de promover democratização do espaço urbano, essas políticas 

públicas vão na verdade reforçar e ampliar as desigualdades. É uma dupla perda 

democrática, tanto no sentido de distribuição dos bens e serviços de forma mais 

igualitária, com uma melhor distribuição das partes entre as “partes”, como 

também na perda de espaço dos sem-parte em reivindicar uma parte. 

O que se tem é o uso das tais “políticas públicas” sendo usadas apenas como 

“polícias públicas”, aonde os sem-parte do demos não tem voz nem voto na 

tomada de decisões do plano de desenvolvimento das cidades.  A ideia de 

“planejamento estratégico” capaz de promover um desenvolvimento econômico 

consensual e inclusivo na verdade funciona apenas como discurso, a ocultar a 

materialização de seu contrário. 
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3.3. O ENFRAQUECIMENTO DA VIDA POLÍTICA NAS CIDADES 

Como destaca Caldeira em A cidade de muros (2000), o crescimento vertiginoso 

da criminalidade e a sensação de insegurança advindos da crescente 

desigualdade social nas megalópoles, culmina no nascimento de novas 

estratégias de ação com intuito de proteção, sendo a mais emblemática a 

construção de muros, estruturas tanto físicas quanto simbólicas. Estas 

estratégias acabam por isolar, delimitar e estabelecer diferenças e divisões cada 

vez mais profundas, multiplicando as regras de segregação e exclusão. 

Surgem dois modos de segregação social e discriminação. A privatização da 

segurança e a reclusão de alguns grupos sociais em enclaves fortificados, 

acentuando a crise do espaço público como local de convívio, mudando o próprio 

panorama da cidade e a forma como as classes sociais diferentes interagem 

(CALDEIRA, 2000). 

Todos esses aspectos se unem para promover uma forte transformação no meio 

urbano. A mercantilização da cultura e a transformação do planejamento urbano 

em um ramo da urbanização empresarial, alinhado com o novo aspecto gerencial 

do capitalismo voltado a fomentar a especulação imobiliária e o conseguinte 

aumento das desigualdades, tem multiplicando estratégias de controle social. 

A criação de enclaves fortificados como condomínios fechados, shoppings 

centers, centros culturais fechados por grades e portões, praças de lazer 

fortemente vigiadas por sistemas de segurança privados etc. tem levado a 

processos de gentrificação, criando espaços segregados e reduzindo a função 

pública do meio urbano. 

São transformações que tem levado a uma espetacularização urbana que visa 

construir uma nova imagem para as cidades contemporâneas de modo a 

transformá-las em mercadorias voltadas ao capital internacional, aonde se 

promove a um parte brilhante da cidade ao mesmo tempo que se esconde em 

suas sombras seus locais precários e sua população pobre, agora sim 

marginalizada física e simbolicamente. 
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Nesse lugar organizado por operações “especulativas” e 
classificatórias, combinam-se gestão e eliminação. De um lado, 
existem uma diferenciação e uma redistribuição das partes em 
função da cidade, graças a inversões, deslocamentos, acúmulos, 
etc.; de outro lado, rejeita-se tudo aquilo que não é tratável e 
constitui, portanto “detritos” de uma administração funcionalista 
(anormalidade, desvio, doença, morte, etc.) (DE CERTEAU, 2005, 
p.160). 

Isso tem levado o meio urbano a se submeter cada vez mais a uma estratégia 

homogeneizadora, espetacular e consensual. Cada vez menos os espaços 

públicos deixam de valorizar a experiência de seu uso para se tornarem uma 

imagem publicitária, um cenário.  

“A instauração da cidade-empresa constitui, em tudo e por tudo, 
uma negação radical da cidade enquanto espaço político – 
enquanto polis” (VAINER, 2002, pg.91). 

As ruas vão sendo esvaziadas de função, e o que sobre é apenas sua função 

logística, a rua apenas como estrada, ligação entre dois pontos, que deve ser 

trilhada preferencialmente pelo uso de veículos automotores. Aos que tem 

capital para tanto, a rua é só um ponto de ligação entre o condomínio fechado 

aonde habitam e o centro comercial aonde trabalham, ou o shopping center 

aonde vão por lazer. Pessoas que podem optar por passar suas vidas em 

enclaves fortificados que simulam o espaço público, mas de acesso apenas aos 

que podem arar com seu custo. 

Alguns exemplos de Goiânia são notórios. A proposta inicial do Centro Cultural 

Oscar Niemeyer era que ele fosse construído em um terreno então desocupado 

em frente ao Lago das Rosas e o Zoológico de Goiânia. Juntos, formariam um 

grande complexo de lazer, numa região central da cidade, unindo o zoológico, o 

parque ao redor da lago e o centro cultural com a construção de uma ligação 

sobre a Avenida Anhanguera, que faria desta, que é a principal linha de ônibus 

da cidade, a principal forma de acesso a esse equipamento.  

Mas o que ocorreu foi a sua construção em um terreno cedido por 

incorporadoras, próximo ao maior shopping center da cidade, assim como 

condomínios de luxo e o local aonde seria construído o novo parque Flamboyant, 
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um bairro que tinha tido seu uso do solo recentemente revisto no plano diretor 

para permitir a construção de enormes prédios de luxo.  

Agora o centro cultural se localiza do outro lado da BR-153, que na época de sua 

inauguração não era atendido por nenhuma linha de ônibus e seu principal 

acesso é por um viaduto que sequer possui calçada. Acessível portanto apenas 

por quem possui um carro para se deslocar até lá, mas estrategicamente 

colocado num local que rapidamente veio a se tornar uma nova centralidade na 

cidade, valorizado pela especulação imobiliária potencializada justamente pela 

instalação desse equipamento cultural no terreno cedido pelas mesmas 

incorporadoras. 

Hoje o Centro Cultural funciona também como área de piqueniques e para andar 

de bicicleta e skate de forma segura, num lugar fechado e com segurança, muito 

melhor do que correndo perigo nas ruas da cidade. A noite, os moradores da 

região podem beber nos bares do shopping, abertos não para a rua, mas para 

um calçadão do estacionamento fechado e pago por minuto de uso. 

Considerando a forma com que Rancière (2005) define a política como 

fundamentalmente conflituosa, a busca por eliminar qualquer dissenso dos 

espaços públicos pela sua espetacularização se caracteriza como uma – 

tentativa de – negação do político. É uma inversão da função primordial da esfera 

pública, o local do encontro com o outro, espaço de dissensos e negociações, 

de exercício da vida política, pela imposição de um consenso pacificador.  

“O planejamento estratégico urbano e seu patriotismo de cidade 
desembocam claramente num projeto de eliminação da esfera 
política local, transformada em espaço do exercício de um projeto 
empresarial” (VAINER, 2002, pg. 98). 

A cidade vai deixando gradualmente de ser uma polis, um espaço de encontro e 

confronto de cidadãos, para se tornar uma city, um espaço e objeto e sujeito de 

negócios. 

Carlos B. Vainer (2002) chega a destacar à que ponto absurdo chegamos nesse 

tratamento imagético que é dado a cidade ao apontar como no “Plano 
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Estratégico do Rio de Janeiro” se aponta como um dos problemas da cidade a 

“forte visibilidade da população de rua”. A miséria é estrategicamente redefinida 

como problema paisagístico, o que leva não a busca de lidar com suas causas, 

a desigualdade social, mas apenas a encontrar formas de ocultá-la, uma política 

higienista de limpeza as ruas. É literalmente uma exclusão do sensível, um ato 

deliberado que visa tornar invisível aqueles sujeitos do demos, que não possuem 

nenhum título positivo – virtude ou riqueza – mas deveriam o diteito democrátio 

que cabe a todo cidatino, reduzindo-os para além da condição que já se 

encontram de serem os sem-parte para a condição de invisíveis, excluídos 

inclusive da sensível, fora do campo político, é enxerga-los como sujeita e não 

sujeitos. 

Na atual sociedade do espetáculo não há, de fato, lugar para 
qualquer tipo de espaço dissensual ou contra-hegemônico, o que 
resulta no empobrecimento da própria experiência urbana, em 
particular da experiência sensível e corporal das cidades – aquilo 
que vai além da pura visualidade imagética. O consenso busca 
também uma homogeneização das sensibilidades, das diferentes 
formas de partilha do sensível. [...] Buscam transformar os espaços 
públicos em cenários, espaços desencarnados, fachadas sem 
corpo: pura imagem publicitária (JACQUES, 2009).  

A malha da cidade se fragmenta e cada classe social passa a viver em seu 

respectivo local, uns isolados dentro dos enclaves fortificados construídos para 

simular um espaço público ocupado por seu grupo homogêneo, outros isolados 

pela falta de recursos em suas comunidades precárias. 

“Boa parte do crescimento urbano se deu fora de qualquer lei ou de 
qualquer plano, com tal velocidade e independência que é possível 
constatar que cada metrópole brasileira abriga, nos anos 1990, 
outra, de moradores de favelas, em seu interior. Parte de nossas 
cidades podem ser classificadas de não cidades [...] E é notável 
como essa atividade referida, de pensar a cidade e propor soluções 
para seus problemas, permaneceu alienada dessa realidade que 
estava sendo gestada” (MARICATO, 2002, pg.140).   

Mas mesmo com toda essa implementação de novas formas de segregação e 

controle social, a cidade continua, em grande medida, palco de dissensos e 

conflitos, muitas vezes violentos, se mostrando em toda sua natureza 

imprevisível como o palco das disputas políticas, do encontro com o outro, o 
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espaço para o exercício da cidadania. Apesar de todo esse aparato da 

democracia consensual, segregatória e pacificante se empenhar em colocar 

todos em seu devido lugar regido por uma ordem policial, vai ocorrer sempre um 

movimento, se não de resistência, pelo menos de sobrevivência. 

Uma outra cidade, opaca, intensa e viva se insinua assim nas 
brechas, margens e desvios do espetáculo urbano pacificado. O 
outro urbano é o homem ordinário que escapa – resiste e sobrevive 
– no cotidiano, da anestesia pacificadora. Como bem mostra Michel 
de Certeau, ele inventa seu cotidiano, reinventa modos de fazer, 
astúcias sutis e criativas, táticas de resistência e de sobrevivência 
pelas quais se apropria do espaço urbano e assim ocupa o espaço 
público de forma anônima e dissensual. (JACQUES, 2014, pg.23). 

A condição de invisibilidade de certos sujeitos, ações e locais não é capaz de 

aniquilá-las. Simplesmente continuam existindo. 

Por mais que a cidade se enfraqueça como um local de exercício da vida política, 

ou pelo menos um local que propicia um campo comum aonde todos podem se 

manifestar politicamente, os golpes políticos continuaram ocorrendo toda vez 

que a cidade luminosa, espetacular, legalizada, entrar em choque com a não-

cidade, ou a cidade informal e ilegal. 

Ocultada, mas ainda presente, ela se esgueira taticamente sob o ordenamento 

estratégico do espaço urbano, ocupando seus vazios, explorando suas brechas. 

Ali onde a mercantilização do espaço público está sendo 
contestada, ali onde os citadinos investidos de cidadania politizam 
o quotidiano e quotidianizam a política, através de um permanente 
processo de reconstrução e reapropriação dos espaços públicos, 
estão despontando os primeiros elementos de uma alternativa que, 
por não estar ainda modelada e consolidada, nem por isso é menos 
promissora” (VAINER, 2002, pg.101). 

Casas são construídas em locais que o plano diretor urbanístico designou como 

inaptas à moradia, em encostas, barrancos, sob aterros sanitários e margens de 

córregos. O comércio informal vai se apossando de ruas do centro, vendendo 

produtos artesanais, importados por contrabando, e até roubados. Moradores de 

rua tomando banho em fontes, dormindo sob marquises, menores de idade 

prestando o serviço de vigilância dos carros estacionados. Skatistas usando 
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equipamentos públicos e monumentos como rampas. São incontáveis os 

exemplos, mas destaquemos um por último, que é o objeto de estudo desse 

trabalho, os grafiteiros e pixadores e suas formas de apropriação do espaço 

urbano.  
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3.4. RESISTÊNCIA  

Paola Berenstein Jacques (2010) destaca que essa espetacularização urbana 

promove, além da pacificação securitária, homogeneizadora e consensual dos 

espaços públicos, o empobrecimento da experiência corporal das cidades 

enquanto prática ordinária cotidiana. De um lado as elites se enclausuram em 

enclaves fortificados ou transformando espaços públicos em áreas fortemente 

vigiadas e segregadas, de acesso apenas a essa elite, hierarquizando o espaço 

público para estabelecer locais distintos para cada classe social. Do outro, temos 

os mais pobres, relegados a marginalidade, em bairros com infraestrutura 

carente e problemas como poluição, falta de segurança, e falta de meios, não só 

económicos mas também de transporte e outros mecanismos que incentivam a 

sua exclusão. 

Nessa perspectiva, qualquer tentativa de vivenciar, experimentar o espaço 

público se mostra como uma forma física de resistir à espetacularização: 

“São as apropriações, escapes e improvisações dos espaços que 
legitimam ou não aquilo que foi projetado, ou seja, são as 
experiências corporais que reinventam esses espaços urbanos no 
cotidiano, continuamente. São sobretudo os usos, as táticas e as 
ações que importam neste processo de reinvenção, as 
apropriações feitas a posteriori, com seus desvios, atalhos e 
astúcias. Os praticantes ordinários das cidades experimentam os 
espaços quando os praticam e, assim, lhe dão outro “corpo” pela 
simples ação de praticá-los” (JACQUES, 2010). 

Desde o simples ato de caminhar pelas ruas até as escaladas dos pixadores, 

essas ações são experiências sensório-motoras aonde seus praticantes 

estabelecem relações perceptivas com o espaço urbano. Através da experiência 

prática deste espaço, pela própria experiência corporal, “A cidade é percebida 

pelo corpo como conjunto de condições interativas e o corpo expressa a síntese 

dessa interação configurando uma corpografia urbana: uma espécie de 

cartografia corporal, em que não se distinguem o objeto cartografado e sua 

representação, tendo em vista o caráter contínuo e recíproco da dinâmica que 

os constitui” (BRITTO, 2010). 
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As corpografias urbanas, que seriam essas cartografias da vida 
humana inscritas no corpo, do próprio habitante, revelam ou 
denunciam o que o projeto urbano exclui, pois mostra tudo que 
escapa ao projeto tradicional, explicitando as micro práticas 
cotidianas do espaço vivido, as apropriações diversas do espaço 
urbano.  

As cenografias urbanas, ao contrário, são fruto do hoje hegemônico 
processo de espetacularização urbana, e estão diretamente 
relacionadas a uma diminuição da experiência corporal das cidades 
enquanto prática cotidiana, estética ou artística no mundo 
contemporâneo (BRITTO;JACQUES, 2008). 

Essa experiência corporal cria uma relação entre sujeito e meio, ou melhor, o 

corpo da cidade e o corpo de seus praticantes, aonde um escreve e é inscrito 

pelo outro. Isso permite que se entenda as configurações urbanas como 

memórias espacializadas dos corpos que as experimentam assim como a 

corporalidade desses sujeitos como resultantes da experiência vivida no espaço 

urbano, uma relação interdependente entre meio e sujeito que possibilita a 

instauração de “novas sínteses de sentido ou coerências” (BRITTO, 2010). 

As pixações são intervenções que enfrentam a espetacularização de um “espaço 

público ao qual dispõem de poucas formas de acesso, mas que mesmo assim 

se sentem forçados a impor sua presença” (CALDEIRA, 2012), e assim, 

vivenciam esse espaço, transformando cenografia em corpografia. São, de fato, 

“um contraponto à visualidade rasa da imagem da cidade-logotipo” 

(BRITTO;JACQUES, 2008).  

O caráter de enfrentamento dos pixadores, que encaram os mecanismos de 

segregação, policiamento, vigilância e controle do espaço urbano como um 

desafio a ser vencido, assumindo uma postura claramente de desrespeito a 

esses limites que lhes são impostos transforma o que seriam as tentativas de 

inibi-los a aproveitar livremente do espaço urbano em desafios a serem vencidos 

em sua atividade. Ao invés de se acovardar, criam coragem e tiram dessas 

dificuldades impostas a eles um prazer genuíno em contorna-las.  

 “Enquanto os moradores das classes média e alta se fecham em 
enclaves fortificados e só contemplam a cidade detrás das janelas 
fechadas e escurecidas dos carros, os jovens exploradores urbanos 

são capazes de aproveitá‑la abertamente, em toda parte e em toda 
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a sua variedade. Além disso, afirmam seu direito de fazer isso 
apenas por fazer, sem outros motivos: Uma cidade só existe para 
quem pode se movimentar por ela” (CALDEIRA, 2012). 

Seja dando um rolê pelas ruas da cidade, pixando, ou apenas circulando pela 

cidade durante seu cotidiano, os pixadores descobrem um novo prazer em 

explorar a cidade. Estão sempre de olhos atentos na paisagem, procurando por 

lugares para pintar assim como explorando o pixo dos demais participantes 

dessa prática. 

 Descobriram assim um novo prazer em circular pela cidade, sempre 

encontrando uma inscrição nova, desbravando o espaço público, descobrindo 

sempre algo novo. Não enxergam muros, cercas elétricas, barreiras, e sim 

oportunidades de se divertir, locais a se ocupar, se apropriar e deixar tudo 

registrado, para o deleite de seus companheiros que verão seu pixo no dia 

seguinte. Para eles, a cidade é um espaço para ser vivido, experimentado, e 

dessas experiências vão lhe atribuindo novos sentidos. 

[...] no discurso, a cidade serve de baliza ou marco totalizador e 
quase mítico para as estratégias socioeconômicas e políticas, a 
vida urbana deixa sempre mais remontar àquilo que o projeto 
urbanístico dela excluía. A linguagem do poder “se urbaniza”, mas 
a cidade se vê entregue a movimentos contraditórios que se 
compensam e se combinam fora do poder panóptico. [...] Sob os 
discursos que a ideologizam, proliferam as astúcias e as 
combinações de poderes sem identidade, legível, sem tomadas 
apreensíveis, sem transparência racional – impossíveis de gerir 
(DE CERTEAU, 2005, p.161). 

Para além dos usos planejados para o espaço público, surgem os usos 

possíveis, descobertos, ou inventados por aqueles que o experimentam no 

cotidiano, atualizando-o. Essas experiências criativas reinventam esse espaço, 

lhe atribuem novas funções assim como novas formas de desempenhar as 

funções já presentes. O que revelam são novas formas de se utilizar a cidade, 

avessas ao que foi estrategicamente planejado. 

Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço 
instruído por outros, caracterizam a atividade, sutil, tenaz, 
resistente, de grupos que, por não ter um próprio, devem 
desembaraçar-se em uma rede de forças e de representações 
estabelecidas. Tem que “fazer com”. Nesses estratagemas de 
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combatentes existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em 
alterar as regras de espaço opressor (DE CERTEAU, 2005, p.74). 

Vale destaca o que G falou anteriormente, “quando vi pra cá e olhei pras 

pichações daqui pensei nossa, maneiro, tem gente que tá na rua, que quer falar 

que tá vivo, e sabe o que que é pixação mesmo.” Ele deixa muito claro como a 

pixação se mostra como uma atividade que leva seus praticantes a ir além do 

simples viver na cidade, mas sim viver na rua, em outras palavras, fazer da rua 

um espaço de vivência e convivência.   

Eu pixo, claro, pra outro pixador ver, é lógico, mas a maioria das 
vezes pra eu mesmo depois passar de carro e ver, em alguns pixos 
eu até botei “vou continuar vivo”, mas é isso, eu vou continuar vivo, 
nas ruas, entendeu, vou estar com meu nome aparecendo, saca, 
eu tô vivo. Quando parar de aparecer tavez eu teja morto de alguma 
forma, talvez eu ainda esteja vivo mas esteja morto para a pixação.  
Enquanto eu tiver força eu vou botar os pixo, outros amigos igual 
ao p, e outros, já são uns coroa aí que se der mole, já tá 
batendo nos 40 e tá pixando até hoje. (G, em conversa) 

Perante a atual espetacularização das cidades, que se tornam cada vez mais 

cenários desencarnados e as pessoas em meros espectadores, a prática do pixo 

como forma de experimentação da cidade funciona como um antídoto aos seus 

praticantes. Deixam de ser meros espectadores se tornar praticantes da cidade, 

de forma alheia ao que foi planejado como seu uso, por vezes até ilegal, 

profanando-a.  

O termo profano é usado aqui considerando a definição proposta por Giorgio 

Agamben, quando diz que “se consagrar era o termo que designava a saída das 

coisas da esfera do direito humano, profanar, por sua vez, significava restituí-las 

ao livre uso dos homens” (AGAMBEN, 2007). Em outras palavras, o 

empobrecimento da experiência física do urbano causado pela crise do espaço 

público e a espetacularização não só a pacifica como a sacraliza, portanto, 

qualquer ato de vivenciar a cidade que a devolva ao uso e a propriedade dos 

homens é uma profanação desta. 

Profanar esses locais é retirá-los da “esfera do sagrado, do 
consumo e da exibição espetacular, e restituí-los ao uso comum 
dos habitantes, passantes ou demais usuários [...] em particular na 
experiência não planejada ou desviatória dos espaços públicos, ou 
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seja, nos seus usos conflituosos e dissensuais, nos usos cotidianos 
da cidade que contrariam os usos que foram planejados” 
(JACQUES, 2010). 

Dentre essas profanações, o pixadores, ao circular por toda parte se apropriando 

de espaços diversos em função de seus próprios objetivos, se mostram assim 

como praticantes que enfrentam a espetacularização, e suas apropriações 

podem ser vistas como “táticas desviacionistas” (DE CERTEAU, 1996), uma 

forma de manipular esses espaços e alterar seu uso para seu proveito. São 

táticas de subversão do plano estratégico imposto pelo poder vigente, no espaço 

por ele produzido e imposto, manipulando-o, explorando “as falhas que as 

conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário” (DE 

CERTEAU, 1996 apud JACQUES, 2010). 

Como o ato de pixar tem como uma de suas motivações “um prazer genuíno que 

advém da livre circulação” (CALDEIRA, 2012), além de burlar os mecanismos de 

segregação e controle social impostos no meio urbano – seja pelo planejamento 

urbano, a privatização da segurança e a criação de enclaves fortificados, a 

setorização da cidade por classes distintas, enfim, a imposição de barreiras pela 

lógica policial – os pixadores levam a exploração do espaço físico das cidades, 

pela sua profanação, ao limite máximo do que conseguem acessar.  

Explorador urbano, não só circula por espaços que não têm direito como traça 

novos caminhos, cria novos locais. Transforma locais inacessíveis ou de acesso 

restrito como pontes, viadutos, as fachadas dos prédios, etc. Ao “ocupá-los de 

maneira transgressora e agressiva, imprimindo neles suas marcas e 

reivindicando direitos sobre eles, transformando-os em locais de lazer” 

(CALDEIRA, 2012, p.35)  

Enquanto a experiência corporal em si da pixação – o rolê – é uma resistência à 

cidade cenográfica, as inscrições feitas pelos pixadores também se contrapõem 

a outro aspecto da espetacularização urbana: a produção de paisagens 

pacificadas, com o intuito de criar uma imagem consensual, que sirva como 

paisagem-logomarca para a cidade mercadoria. 
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O pixo não vai simplesmente romper com a imagem única, consensual desses 

espaços, mas vai lhe atribuir outros significados , acrescentar nele narrativas de 

seus feitos, multiplicar interpretações possíveis. 

Para seus praticantes, como já citado por G, cada inscrição é uma pessoa 

que passou ali, que esteve presente e deixa marcas de sua presença, sua 

existência. Em seus relatos, S, K, O, L e os demais pixadores da 

família P também deixam claro que em cada pixação fica registrado um 

rolê, uma experiência que eles compartilharam, e olhar para eles e como olhar 

para um álbum de fotos, traz lembranças. 

O pixo dos amigos também que reconhecem pelas ruas são como histórias que 

eles leem, neles enxergam narrativas, sabem quem passou por ali, quem 

escalou aquele prédio, se deparam até com histórias de amigos falecidos 

inscritas na cidade. Dão novos significados a cada lugar que marcam, constroem 

narrativas de sua história. 

E para quem não é capaz de codificá-lo, ainda sim fica ali marcado o espaço 

ocupado, a transgressão, o conflito, a vida das pessoas que ousam desafiar a 

ordem desse espaço urbano, mesmo que vejam aquilo apenas como sujeira ou 

destruição de patrimônio. 

A escalada de um prédio de 20 andares, sem nenhum equipamento de 

segurança, poderia muito bem se passar por uma “estória de pescador”, mas o 

fado desse devir ter sido registrado – pixado – andar por andar, amplia a 

presença do pixador nesses espaços, transforma em permanente – na medida 

do tempo que leva para ser apagada – essa ocupação fugaz, servindo-lhe como 

uma nova presença desincorporada daquele que fez como seu o espaço do 

outro. Está ali, a sua assinatura, a requerer posse do local nos sentidos físico e 

simbólico, se apropriando da paisagem. 

“Se boa parte do poder simbólico já foi capturado pelo capital financeiro privado 

nesta atual fábrica de imagens consensuais, podemos pensar em micropoderes 
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sensíveis como possibilidade de ação política crítica, como micro-máquinas de 

guerra” (JACQUES, 2009). 

O Pixo, assim, é a voz aos invisíveis da cidade, aqueles que são excluídos pelas 

estratégias de controle social e gentrificação, todos que foram apagados do 

cartão postal. Como afirma Caldeira (2012), seus praticantes não mais aceitam 

serem representados – ou escondidos – por aqueles que controlam o espaço 

público, agora impõem à cidade suas próprias representações. Afirmam sua 

presença na cidade ao praticar uma produção própria de signos. 

“[...]das margens de uma sociedade marcada por enorme 
desigualdade afirmam por fim seu direito a transitar pela cidade, 

contemplá‑la dos pontos mais altos, produzir seus signos, 

representar a si mesmos e influir em sua esfera pública. Ao fazer 
isso, é inevitável que tragam à tona as desigualdades, tensões, 
intolerâncias e temores que estão no âmago da sociedade 
brasileira” (CALDEIRA, 2012). 

É uma ação a qual, ainda segundo a autora, se trata de: “um ato poético de 

dimensão transgressora, em uma intencionalidade de demarcação de territórios, 

um ato político de apropriação do espaço, reivindicando direitos sobre o mesmo 

ao imprimir nele suas marcas” (CALDEIRA, 2012). 

O pixo permite que transcendam seus locais de origem e suas condições de 

acesso à cidade, penetrando em todos os tipos de espaço, os reconfigurando ao 

produzirem imagens dissonantes, que rompem a homogeneidade do espaço 

pacificado. Uma contaminação do cartão postal da cidade estrategicamente 

pensada pela “outra cidade”, a informal, ilegal, que escapa ao controle e ao 

planejamento, revelando sua coexistência, assim como sua codependência, 

como duas faces da mesma moeda. 

“Ao subverter as regras de visibilidade e invisibilidade na cidade 

engendrada pelos muros e pela oposição centro‑periferia, e ao 

afirmar sua existência como marginais e transgressores e decidir 
falar a partir dessa posição, eles colocam em questão uma certa 
ordenação do sensível, explicitam as falhas em seu sistema de 
partilhas, e rompem um consenso a respeito do que é comum e do 
que é o espaço público” (CALDEIRA, 2012). 
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Se encaixa perfeitamente, portanto, no que Jacques se refere como uma “arte 

que poderia ser vista como uma forma de ação dissensual que possibilita a 

explicitação dos conflitos escondidos, do campo de forças que está por trás da 

cidade-imagem espetacular, ou ainda, a arte enquanto micro-resistência, 

experiência sensível questionadora de consensos estabelecidos e, sobretudo, 

potência explicitadora de tensões do e no espaço público, em particular diante 

da atual despolitização e estetização consensual dos espaços urbanos” 

(JACQUES, 2009). 

Mais do que uma apropriação do espaço da cidade, sem diferenciar locais 

públicos e privados, seja inadequado ou ilegal, o Pixo expõe na paisagem o que 

sua espetacularização queria esconder, o dissenso, a desigualdade, diminuindo 

sua eficácia enquanto imagens criadas e vendidas pelo marketing urbano e 

passando a representar também essa outra cidade latente e pulsante. A 

paisagem pacificada, apolítica, se subverte em uma representação da disputa 

política no espaço urbano e pelo espaço urbano. 

Amplamente combatido por se tratar de ação ilegal, usualmente associado ao 

vandalismo, delinquência, poluição visual, exemplo da degradação e 

desfiguração dos espaços públicos (SOUZA, 2007, p.19), as pixações, contam 

com outro recurso da repetição para perdurarem na cidade. “A notoriedade de 

uma turma e seus membros vem da reiteração, da capacidade que têm de 

distribuir o mesmo signo por toda a cidade. Inscrições únicas não duram muito: 

o que perdura é a presença coletiva delas e sua produção reiterada” (CALDEIRA, 

2012).  

As pixações seguem o caminho oposto do planejamento urbano atual, em igual 

intensidade. Em frente “a tendência crescente de privatização dos espaços 

públicos contemporâneos e decorrente degradação e homogeneização da 

experiência urbana de seus habitantes” (BRITTO, 2010), hoje as pixações são 

um elemento onipresente das cidades, se impõem como uma “possível atuação 

da arte contra-hegemônica como desvio ou micro-resistência a este processo” 

(BRITTO, 2010). Já incorporadas à rotina da cidade, afetam “a vida dos cidadãos 
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para além do grupo estrito de seus adeptos e ocasionam mudanças paradoxais 

no ambiente urbano” (CALDEIRA, 2012). 

Mas discutir o significado do pixo entre seus praticantes nos dá uma perspectiva 

do que a prática representa para eles. A forma prazerosa que usufruem e se 

apropriam do meio urbano e o compartilham com seus amigos, transformando a 

rua num lugar de encontro, enfim, a maneira como encaram a cidade realmente 

como um lugar aberto a suas intervenções e subjetivações, é vista de forma 

muito diferente pelos demais citadinos.  
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3.5. DISSIDÊNCIA 

A espetacularização urbana do planejamento estratégico baseado no falso 

consenso de que todos estão incluídos e beneficiários neste modelo de 

gerenciamento policial na verdade encoberta um forte processo de exclusão. 

Grande parta da população é negligenciada, e principalmente nos casos de 

sujeitos que não se encaixam nessa máquina de produzir riquezas que se 

tornaram as cidades contemporâneas se tornam indesejáveis, são 

deslegitimados e estigmatizados. 

Nesses  casos, não possuem o status de sujeito político, o que eles falam entre 

si não é ouvido para além de seu próprio grupo, o que os coloca na posição de 

muitas vezes serem tratados como um problema paisagístico, aonde se vê a 

pixação como sujeira e o pixador apenas como um agente poluidor.  

Isso ocorre em grande parte por se negar em transformar sua prática em uma 

profissão, ou trabalho. Não ganham dinheiro, e mais do que isso o que produzem 

não gera lucro. Por operar fora da lógica capitalista aonde tudo é avaliado pelo 

seu poder de troca e não de uso, recebem o tratamento cabido aqueles que não 

tem valor algum. Aliado ao fato de sua escrita ser enigmática, criam também uma 

barreira de entendimento, aonde os demais citadinos não conseguem dar 

sentido ao que fazem.  

É um duplo afastamento, pois não se encaixam na lógica do capital, nem se 

conformam às regras de uma linguagem compartilhada com todos. Na pixação 

temos sujeitos de logos não reconhecida, incompreensíveis, ações sem valor de 

troca, que geram produtos que não se convertem em riqueza, e espaços que 

não lhe são próprios, mas o espaço alheio ocupado. Por isso são excluídos da 

partilha do sensível, tornado invisíveis. O que falam é entendido como ruído, o 

que escrevem é visto como poluição. 

Posição a qual foram colocados, e que é reforçada por eles mesmos. São o 

produto de uma juventude marginalizada física e simbolicamente, que ao invés 

de lutar pelo seu reconhecimento político, por se tornarem “partes” que têm 
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direito a partes do sensível, optam por dissidência deliberada. O pixo não tem 

valor pois se negam a vende-lo, principalmente por que isso significaria 

conforma-lo para que coubesse na embalagem de um produto. Não se fazem 

entender pois escrevem de forma criptografada.  

“As pixações são transgressões explícitas, marcadas pela 
agressividade e por uma teimosa resistência à assimilação. Elas 
acatam a ilegalidade como algo ao mesmo tempo inevitável e 
desejável, como o único lugar do qual os jovens da periferia podem 
se expressar. São claramente contestadoras, e é a insistência delas 
em sua própria natureza ilícita, e não em mensagens que possam 
ser decifradas, que revela suas intenções” (CALDEIRA, 2012). 

Rancière aborda um artigo escrito em 1829 por Pierre-Simon Ballanche sobre a 

secessão dos plebeus romanos no monte Aventino, aonde o autor reescreve o 

relato de Tito Lívio sobre os acontecimentos da época sob a perspectiva do 

desentendimento político, aonde o que aconteceu não seria uma revolta, um 

conflito, mas uma disputa política aonde os sem-parte reivindicam o seu 

reconhecimento como sujeitos detentores de logos e portanto merecedores de 

sua devida parte do comum. A questão consiste em saber se existe um palco 

comum onde plebeus e patrícios possam debater sobre alguma coisa. 

O desentendimento incide sobre a própria situação dos que falam 
e sua qualidade como interlocutores em apresentá-lo. “A situação 
extrema de desentendimento é aquela em que X não vê o objeto 
comum que Y lhe apresenta porque não entende que os sons 
emitidos por Y compõem palavras e agenciamentos de palavras 
semelhantes aos seus” (RANCIÈRE, 1996, pg.12). 

Ele vai demonstrar como na base dessa disputa está o fato de que o 

reconhecimento do logos não está somente na habilidade de articular palavras, 

nas no reconhecimento a priori das competências dos sujeitos que falam. A 

crítica que recai aos “plebeus” é a de que não se pode discutir com eles pois não 

falam, e não falam pois são seres sem nome, privados de logos, quer dizer, de 

inscrição simbólica na cidade. “Aquele que não tem nome não pode falar” 

(RANCIÈRE, 1996, pg.37). 
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O desentendimento está então no fato de não se estabelecer uma situação de 

troca linguística, não há regras ou códigos para a discussão “daqueles que têm 

nome e falam com o mugido dos seres sem nome” (ibídem, pg.38). 

O interessante é a reação dos “plebeus”, que ao invés de partirem para o conflito, 

ao invés de buscarem seu reconhecimento à força, eles instituem uma outra 

ordem, uma outra partilha do sensível. Criam suas próprias estruturas sociais, 

executam uma série de atos de fala que mimetizam o dos “patrícios”. Em suma, 

comportam-se como seres que têm nome. 

“Escrevem, diz Ballanche, “um nome no céu”: um lugar numa 
ordem simbólica da comunidade dos seres falantes, numa 
comunidade que ainda não tem efetividade na civitas romana. [...] 
os plebeus transgrediram, pelo fato, a ordem da cidade. Deram 
nomes a si mesmos. [...] de “mortais” que eram, tornaram-se 
“homens”, quer dizer, seres que empenham em palavras um 
destino coletivo. (RANCIÈRE, 1996, pg.38 e 39) 

Temos alguns paralelos que podem ser traçados aqui. O primeiro está na 

dicotomia entre a cidade legal e a cidade informal. Como dito antes, nas capitais 

brasileiras temos praticamente duas cidades coexistindo, aonde bairros luxuosos 

se mesclam com ocupações ilegais, de fato, um estudo recento do CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo revelou que a quantidade de construções 

que são feitas no Brasil de forma informal, sem nenhum profissional legalmente 

capacitado envolvido, superam em muito as construções legais.  

Mas apesar disso, todo o aparato normativo, as estruturas policiais e o 

planejamento estratégico das cidades que deveriam levar em conta sua 

totalidade, atendem apenas a parte legal, normatizada, excluindo sua outra cara 

metade, que é tratada somente com a finalidade de garantir sua separação da 

primeira. Hermínia Maricato chama isso de “as ideias fora do lugar e o lugar fora 

das ideias”, que seria o “deslocamento entre as matrizes que fundamentam o 

planejamento e a legislação urbanos, no Brasil, e a realidade socioambiental de 

nossas cidades, em especial o crescimento da população ilegal e das favelas” 

(MARICATO, 2012, pg.121). 
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Ambas estão superpostas, indissociáveis, coexistindo mas regidas por ordens 

diferentes, partilhas do sensível distintas. Considerando a atual vertente política 

de fabricação de consensos, que na verdade praticam exclusões, essa relação 

tem se tornado cada vez mais conflituosa, violenta até.  

Mouffe destaca que essa abordagem consensual, ao invés de criar condições 

para a reconciliação da sociedade, na verdade cria processos de exclusão de 

certos grupos do campo da discussão política. Primeiro porque não se deve 

considerá-los como concorrentes cujos interesses podem ser tratados por meio 

de uma simples negociação ou acomodados por meio da discussão, ou seja, o 

consenso total é na verdade uma utopia. Segundo porque ao invés de se utilizar 

da exclusão para se afirmar a existencia de um consenso, elimina-se qualquer 

vínculo comum entre as partes do conflito que permita ocorra um diálogo.  

“A abordagem consensual, em vez de criar as condições para a 
reconciliação da sociedade, leva ao surgimento de antagonismos 
que uma perspectiva agonística, ao fornecer a esses conflitos uma 
força legítima de expressão, teria conseguido evitar.” (MOUFFE, 
2015, pg.4) 

A ordem policial atual do cenário das instituições que se dizem políticas deve 

deixar de promover esse consenso da exclusão e  reconhecer que não existe 

nenhuma solução racional para o conflito, mas que ainda assim existe 

legitimidade de seus oponentes, pra que exista a possibilidade de um 

“consenso conflituoso”, que reconhece o caráter essencialmente dissensual da 

política, e permita que o antagonismo seja substituído pelo agonismo, e as 

“partes” discordantes se vejam como adversários e não inimigos. 

[...] enquanto houver canais políticos legítimos para que as vozes 
discordantes se manifestem, a probabilidade de surgirem conflitos 
antagonísticos é menor. Caso contrário, a discordância tende a 
assumir formas violentas [...] (MOUFFE, 2015, pg.20) 

Todos os fenômenos que já descrevemos acima tem uma relação com esse 

antagonismo crescente que é consequência das políticas urbanas 

espetaculares, pacificadoras, segregadoras. A estratificação do meio urbano por 

classes sociais, a criação dos enclaves fortificados, a privatização da segurança, 
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o monitoramento e exclusão de grupos sociais que não se encaixem no padrão 

de um determinado local.  

Um exemplo que recebeu destaque nos últimos anos foi o chamado “rolezinho”, 

aonde grupos de jovens de classes sociais mais pobres, moradores da periferia, 

se organizavam em grupos para irem a shopping centers, que muitas vezes eram 

recriminados e expulsos pela segurança desses estabelecimentos que os 

identificavam como não pertencentes aquele local, sem direito a acessá-los, 

portanto com a desculpa que poderiam causar algum conflito. É o contato entre 

classes sociais diferentes sendo visto como um conflito indesejável, a ser 

reprimido.  

Essa visão é perigosa para a política democrática pois, em vez de permitir a 

criação de canais democráticos, de expressão das diferenças, acaba por 

aprofundar o nível de antagonismo existente. Consenso e reconciliação não 

podem ser objetivos centrais da política democrática. 

Sendo assim, podemos considerar que o atual enfraquecimento da experiência 

urbana como local de convívio de conflitos, um campo comum de encontro, 

enfim, de exercício da vida política, vai gerar uma reação. É uma dissidência que 

se acentua e se radicaliza justamente pela falta de canais legítimos de se 

expressar aos excluídos da ordem consensual, servindo de incentivo para que o 

surgimento de novas práticas de apropriação e participação nas cidades, 

contestadores da ordem policial que lhes é imposta, de formas inclusive violentas 

devido ao acentuado antagonismo. 

[...]a ausência de um verdadeiro pluralismo impede que os 
antagonismos encontrem formas de expressão agonísticas, ou 
seja, legítimas. Não surpreende que, ao explodirem, esses 
antagonismos assumam formas extremadas, questionando o 
próprio fundamento da ordem existente. (MOUFFE, 2015, pg.81) 

A ordem policial que instaura um controle cada vez maior no meio urbano, 

segregando e excluindo muitos, vai ser encarada então como um desafio, a ser 

enfrentado, nunca vencido, mas sempre taticamente contornado, enganado. O 

pixo estaria neste ponto, encontrando sua motivação e seu prazer justamente 
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nessa prática de livre circulação por esse espaço controlado, tomando posse do 

espaço público – que é cada vez menos público – fazendo desse crime contra a 

propriedade privada seu intuito, criando suas próprias formas de usufruto da 

cidade, suas próprias formas de subjetivação política. 

Tendo sido privados de todos os direitos, os guerrilheiros 
encontram seus direitos na hostilidade. Uma vez negada a 
legitimidade que servia de garantia ao seu direito e à sua proteção 
legal, é na hostilidade que os guerrilheiros encontram um sentido 
para sua causa. (MOUFFE, 2015, pg.79) 

Esse é outro paralelo com o artigo de Ballanche abordado por Rancière. Assim 

como aqueles plebeus isolados em um morro, os pixadores na condição de 

marginalizados parecem proceder de uma maneira semelhante, estabelecendo 

uma nova ordem entre eles, uma outra partilha do sensível. Dão nome a si 

mesmos, e encontram novas formas de se relacionar, fazendo da cidade seu 

campo de atuação, baseado em seus próprios interesses, enquanto se divertem 

desafiando a ordem vigente do meio urbano. Conseguem assim afirmar sua 

existência a todos os citadinos, marcando sua presença, mas aonde se 

diferenciam é na auto exclusão que praticam, sendo sua atividade fechada 

apenas aos detentores de sua codificação.  

À medida que se apropriam de espaços abandonados pelo 
entrincheiramento urbano, eles assumem e naturalizam a 
desigualdade social. Embora denunciem a desigualdade, não 

imaginam que suas práticas vão contribuir para reduzi‑la. 

Reivindicam seus direitos à cidade, mas em sua maioria não têm 
interesse na inclusão. Antes, preferem o ilícito e rejeitam 
obstinadamente a assimilação” (CALDEIRA, 2012). 

Por sua escrita em recuo, que se mostra comunicativa ao mesmo tempo que 

nega a sua leitura, estabelecem uma contradição aonde são percebidos, mas 

não reconhecidos. Como já dito, afirmam sua existência, marcam sua presença, 

mas ainda serão em grande parte considerados invisíveis pelo fato de que existe 

uma impossibilidade em reconhecer o que dizem como logos, o que impõe uma 

barreira em sua aceitação, e na verdade em certa medida estimula que 

continuem sendo vistos apenas como animais ruidosos, e suas inscrições como 

poluição.  
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Se o delinquente só existe deslocando-se, se tem por 
especificidade viver não à margem, mas nos interstícios dos 
códigos que desmancha e desloca, se ele se caracteriza pelo 
privilégio do percurso sobre o estado, o relato é delinquente. A 
delinquência social consistiria em tomar o relato ao pé da letra, 
toma-lo como o princípio da existência física onde uma sociedade 
não oferece mais saídas simbólicas e expectativas de espaços a 
pessoas ou grupos, onde não há mais outra alternativa a não ser o 
alinhamento disciplinar e o desvio ilegal, ou seja, uma forma ou 
outra de prisão e a errância do lado de fora (DE CERTEAU, 2005, 
p.198). 

Ao mesmo tempo que rompem com todas as barreiras impostas pelo 

planejamento estratégico, a privatização da segurança, a criação de barreiras e 

construção de enclaves fortificados, eles também criam outras delimitações 

territoriais. A sua produção de signos está diretamente relacionada a uma 

demarcação de território, e é uma demarcação codificada, legível apenas aos 

coadjuvantes da prática, ou seja, é uma criação de novas delimitações no meio 

urbano, uma nova partilha de territórios, a criação de enclaves fortificados 

virtuais próprios dos pixadores. 

Ao mesmo tempo que a prática explicita e fomenta dissensos, ou melhor, é 

construtora de formas de dissenso de caráter estético, “um conflito entre 

diferentes regimes sensíveis, agenciamentos de relações entre regimes 

heterogêneos do sensível” (JACQUES, 2010), ela não visa ser uma ação política 

que redistribua a partilha do sensível, nega-se a buscar ou a receber um 

“quinhão” que seja seu próprio, e se mantem dissidente, se territorializando no 

espaço do outro, causando uma ruptura constante no meio urbano, reforçando 

desigualdades. 

Esse enclaves próprios dos pixadores se sobrepõem a ordem que rege o espaço 

urbano. É comum que eles se refiram a uma área de atuação própria, um 

território que eles escolhem como o foco de sua prática, e tomam como o seu, 

controlando até quem mais pode pixar nesse local. É comum que cada grupo 

tenha seu território, que pode sim ser pintado por outros desde que exista um 

respeito mútuo, ou a atividade seja feita em conjunto, mas pixações “invasivas” 

de pessoas rivais são rapidamente anuladas, totalmente cobertas com tinta ou 

simplesmente riscadas com um X.  
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Ainda sobre a relação acentuadamente antagonística devido ao tratamento 

consensual atualmente dado as políticas urbanas, é possível ver em suas ações 

um caráter dissensual e dissidente. Em outras palavras, eles negam qualquer 

forma de assimilação pela ordem policial ordenatória e consensual, se mantendo 

portanto essencialmente inapreensíveis. Não buscam estabelecer um diálogo, 

eles não querem ser lidos. Não esperam entendimento. Não querem sua devida 

parte do sensível, preferem apenas estar no espaço do outro, se apropriando, 

transgredindo. 

Nesses tempos onde “tudo é cultura” e essa é o produto vedete a ser vendido 

nas cidades mercadoria, a pixação continua sendo uma atividade criminal 

combatida, mas tentativas de promover sua assimilação ocorrem. Mas os efeitos 

muitas vezes não são os esperados. 

Existem momentos em que os pixadores recebem um certo reconhecimento. 

Mas assim como a liberdade se torna seu contrário ao ser captada pelo aparato 

social, a pixação parece resistir a isso, na tentativa justamente de se manter livre, 

e não ser firmada na partilha do sensível como algo que possui uma parte 

propriamente sua, presa a um lugar específico. 

Uma das figuras centrais numa série de acontecimentos polêmicos foi Rafael 

Augustaitiz, mais conhecido como PixoBomb, pixador desde os 12 anos. Ele foi 

o primeiro pixador a ingressas no curso de Artes Visuais Centro Universitário de 

Belas Artes em São Paulo. Os trabalhos que desenvolveu ao longo dos quatro 

anos que estudou na instituição sempre tiveram a pixação como foco, e mais 

que isso, ele sempre deixou claro que sua intenção nunca foi deixar de pixar, ou 

“adocicar sua pixação, mas [...] continuar a fazê-la com ainda maior intensidade” 

(OLIVEIRA, 2009). 

Era a primeira vez que uma instituição acadêmica renomada aceitava um 

pixador.  Um de seus trabalhos nesse período como estudante de Belas Artes 

merece destaque: a convite de uma professora ele participou de uma mostra em 

comemoração aos cem anos de Oscar Niemeyer no Memorial da América latina 

de São Paulo, em 2007. Rafael pixou(?) uma das paredes da mostra, uma obra 
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que está no “limite entre habitar a arte instituída sem largar a pixação” 

(OLIVEIRA, 2009) e que o fez se sentir bastante incomodado. Ali, a convite da 

instituição, é aceito e recebe ‘autorização para pixar’, um paradoxo que lhe causa 

desconforto. Em suas próprias palavras:  

Quase Pirei com aquele símbolo que fiz de todas minhas loucuras, 
diversas escaladas. Nada me incomodou como aquilo. [...] Evitei 
até que os pixadores fossem ver. Enclausurado. Privei a pixação. 
Não fiz o deslocamento dela. Poderia até fazer como o genial pintor 
Magritte – ‘isto não é uma pixação’. É como se tivesse pegado tudo 
e sacrificado na casa do Estado” (AUGUSTAITIZ, em conversa via 
MSN com OLIVEIRA, 2009). 

Aquela ‘pixação’, é retirada de seu contexto urbano para ser colocada dentro do 

cubo branco do espaço de exposições, e mais que isso, ao ser feita com o 

consentimento e aceitação institucional, perde seu fôlego que advém da 

transgressão, da ocupação de locais, sem caráter contestador, desafiador, 

marginal.  

Fica claro como aquela aceitação é dotada também de uma domesticação, uma 

relação de duas mãos aonde o sistema das belas artes aceita a pixação, desde 

que ela se conforme a esse mesmo sistema. Mas Rafael enfrenta esse 

desconforto que sente da melhor maneira possível, e desta vez, de forma plena, 

sem concessões, sem negociação ou acordo, enfim, sem limites. 

No dia 11 de junho de 2008, data de início da apresentação dos trabalhos de 

conclusão do curso de Artes Visuais do Centro Universitário de Belas Artes, o 

prédio da instituição foi ocupado por um grupo de 40 pessoas, que pixaram as 

fachadas, a recepção, salas de aula e o espaço de exposição dos trabalhos. 

Qual foi, portanto, a obra de Rafael? De fato, foi a pixação em seu 
aspecto inteiro, sem se limitar à letra nos murros, mas incluindo 
nela a parte mais grossa dessa cultura, a não autorização, a 
indisciplina, a irresponsabilidade, o nomadismo, o atravessar como 
furação, escapando sem ser visto, ou melhor, suas partes mais 
juvenis, mais saudáveis, incluindo, como não poderia deixar de ser, 
seu questionamento quanto à autoria (OLIVEIRA, 2009) 

Rafael não só se concilia com a pixação, fazendo-a for inteiro, como com isso 

testa o limite da aceitação do pixo pela academia como expressão artística válida 
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ao tê-lo recebido como estudante do curso de Belas Artes. O resultado é óbvio, 

ele é preso, processado, jubilado. E seu trabalho? É tratado como crime de 

depredação do patrimônio e rapidamente apagado. 

No mesmo ano ocorre um outro ‘ataque’ a instituição das artes, na edição de 

2008 da Bienal de São Paulo. De acordo com o site do evento, era um “Momento 

de repensar rumos e funções do evento, a 28ª Bienal – "Em vivo contato" realiza 

uma proposta radical ao manter o 2ª andar do pavilhão vazio, como uma Planta 

Livre, uma metáfora da crise conceitual atravessada pelos sistemas expositivos 

tradicionais e enfrentada pelas instituições que as organizam” 

(BIENAL.ORG.BR, 2008). Aquilo foi visto como um convite, e então no dia 26 de 

outubro de 2008, dia da inauguração da mostra, um grupo de cerca de 40 

pessoas pixaram o pavilhão vazio. Nas palavras de Djan: 

A gente não invadiu nada, a gente se encaixou no projeto curatorial. 
O curador veio a público no Jornal Nacional dizendo que a Bienal 
daquele ano teria um andar vazio pra intervenções urbanas. Então 
a gente se sentiu convidado, aí entramos e ocupamos. Só que 
fomos reprimidos. Eles prenderam uma amiga nossa, a Carol do 
SUSTO''S. Tudo isso deu tanta polêmica que o Ministro da Cultura 
Juca Ferreira saiu em nossa defesa, falando que nossa intervenção 
foi legítima e acompanhava o projeto da curadoria (DJAN, em 
entrevista para SALLES, 2016). 

“Carol” foi condenada por quatro anos de prisão, em regime semiaberto, por 

formação de quadrilha e destruição de bem protegido por lei. Segundo ela, a 

ação era uma continuidade de um outro episódio ocorrido anteriormente na 

Faculdade de Belas Artes, e ambas teriam sido organizadas por PixoBomb.  

Houveram também outros ataques em galerias particulares, como a Choque 

Cultural que alega que seu projeto curatorial visa dar espaço para artistas de rua 

e underground. Claro que os pixadores não foram bem recebidos. Na época 

PixoBomb deu declarações à imprensa que aquelas ações eram “contra a 

comercialização, institucionalização e domesticação da cultura de rua por parte 

dos galeristas e do poder público”. Ouve um ataque que foi focado 

especificamente focado em um fotógrafo, o Choque.  
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[...] três obras do fotógrafo Choque foram atacadas por pixadores 
na Galeria Crivo, em São Paulo. As imagens fazem parte da 
exposição coletiva A3, integrada por mais duas artistas – cujas 
obras permaneceram intactas. Os quadros do fotógrafo, que 
exibiam pixações em locais de São Paulo, foram pintados com tinta; 
nas paredes do lugar, foram escritas expressões como "Safado", "A 
rua não precisa de você" e "Viva o pixo". 

O ataque partiu do movimento Pixo Manifesto Escrito (PME), um 
coletivo anônimo de pixadores que desaprova o trabalho do artista. 
Em uma nota enviada exclusivamente para a VICE, o movimento 
justifica que o ato foi uma "retaliação a todo uso indevido de 
imagens que o fotógrafo Choque vem fazendo dos pixadores de 
São Paulo". 

"O Choque não tem credibilidade com o pixo faz alguns anos", diz 
um pixador que prefere não ter seu nome revelado. Ele conta que 
o desentendimento eclodiu quando o artista publicou um vídeo 
chamado "Uma Última Noite", que mostra o momento da morte de 
Guigo (NETICOS), pixador que, numa noite de 2010, caiu de um 
prédio na Avenida Rebouças. "Ele faz uso comercial desse vídeo. 
A família do Guigo tinha pedido pra não ser publicado", frisa. 

[...] O coletivo responsável pelo ataque – que funciona como uma 
espécie de "tribunal do pixo" – surgiu durante as Jornadas de Junho 
com o objetivo de "cobrar todo tipo de irregularidade em questões 
políticas e uso indevido da pixação por parte de charlatões e 
aproveitadores" (LOPES, 2015, em matéria para o site VICE). 

Ainda em 2012, Cripta Djan, Biscoito, William e Rafael PixoBomb foram 

convidados a dar um workshop sobre pixação na Bienal de Berlim em 2012. 

Caracterizada pela ousadia curatorial, o evento tinha como título daquela sétima 

edição a frase 'Forget Fear' (esqueça o medo). Deveriam pintar em painéis 

preparados pelos organizadores, mas não foi isso que ocorreu. Nas palavras de 

Cripta: “Não tem como dar workshop de pichação, porque pichação só acontece 

pela transgressão e no contexto da rua" (WAINER, 2012).  

Ao invés de se ater aos locais permitidos, eles escalaram o prédio – a igreja 

Santa Elisabeth, construída no século XVII e recentemente usada como espaço 

para eventos culturais após sua restauração – e começaram a pixar todas as 

paredes. Os organizadores tentaram impedi-los, mas eles não se intimidaram, e 

ouve uma discussão que acabou com o curador coberto de tinta. Eles só pararam 

de pixar com a chegada da polícia. Djan declarou ainda que “Assim que é bom. 

Se não é pra pixar, nós vamos pixar. Não adianta querer controlar o incontrolável. 



135 
 

[...] Eles nos convidaram porque queriam conhecer nossa ‘pixação’. Pronto, 

conheceram” (WAINER, 2012).  

Nem mesmo o apelo social vai ser capaz de negociar com o pixo. É comum que, 

na tentativa d coibir a pixação, muitos coloquem placas em seus 

estabelecimentos prometendo doações à instituições de caridade desde que não 

tenham sua propriedade pixada. Mas essas medidas tem pouco efeito. 

Um exemplo particularmente interessante ocorreu na Avenida 136. Um imenso 

lote vazio, que no futuro será o local de um empreendimento imobiliário, é hoje 

fechado por um muro pintado de azul, e ao longo de sua extensão temos várias 

placas feitas pela construtora proprietária do lote com os dizeres: “Senhor 

Pixador, A ENEC Engenharia doará 15 cestas básicas para a igreja São Paulo 

Apóstolo a cada mês em que este muro não for pichado”.  

Imagem 20 

 
Fonte: fotografado pelo autor, 2018 
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É particularmente interessante notar o respeito com que se trata os pixadores 

como “senhores”, na tentativa de convencê-los. O muro, como vários outros da 

cidade que possuem esse tipo de placa foi todo pixado, mas neste em específico 

o grupo que o atacou (imagem 20) fez questão de deixar um recado à 

construtora: “Doe de coração e não pela pixação...” 

Esses exemplos deixam claro duas coisas. A primeira é que o pixo recebeu “a 

mesma chance” do grafite de se legitimar oficialmente como arte, para assim 

colher os frutos dessa aceitação, tanto financeiros quanto em reconhecimento e 

aceitação. A segunda é que o pixo se recusou a seguir esse caminho. Ou pelo 

menos tentou seguir esse caminho, mas sem se conformar as regras implícitas 

nessa aceitação.  

Se apresentou nessas oportunidades como sempre o fez, transgressor, 

ignorando qualquer norma ou limite, agindo com total liberdade. É claro que o 

resultado não poderia ser outro, o conflito foi inevitável, com universidades e 

galerias prestando queixa por danos materiais e pixadores sendo presos e 

processados. 

O grafite consegue, por uma modificação estética na forma de se ver seu modo 

de fazer como uma atividade artística, dotada de valores morais e, portanto, uma 

prática que contribui com o que lhe cabe na busca pelo bem comum, receber o 

direito de operar e usufruir de sua recém conquistada “parte” do sensível. Passa 

assim a ser protegido pela polícia com sua institucionalização jurídica: deixa de 

ser uma prática marginal para se tornar uma profissão reconhecida; se torna uma 

ferramenta de participação na sociedade. 

Mas isso não acontece sem uma negociação. O grafite precisa então se adequar 

a lógica policial, operar dentro da partilha que lhe cabe, funcionar como mais 

uma engrenagem dentro da hierarquia vigente. Ao invés de pintar em qualquer 

lugar e de qualquer modo, deve se submeter as práticas, locais e tempos que 

lhe cabem, realizado “com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado 

mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, 

quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem 
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público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas 

municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis 

pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.” 

(BRASIL, 2011). 

O grafite consegue seu reconhecimento, e assim deve operar dentro do espaço 

que conquistou, sendo permitido desde que obedeça aos parâmetros legais 

estabelecidos à sua prática: sua aceitação é também sua delimitação, e tudo 

aquilo que for não conforme será reprimido, enquadrado como pichação8. 

É neste ponto que fica óbvio como a pixação traça seu caminho na direção 

oposta, ou melhor, se mantém na direção que sempre seguiu: rejeita essa 

aceitação coercitiva, preferindo se manter na marginalidade, obtendo prazer 

justamente dessa não conformidade, uma prática que por princípio enfrenta os 

limites traçados pela lógica policial. Não abre mão de sua liberdade, seus 

praticantes podem ser presos mas a prática escapa ilesa, inapreensível. 

Chegamos então a um ponto crucial na forma de atuação de ambas as 

atividades, o grafite e o pixo, como uma forma de exercício político, que está na 

sua relação. Voltando ao capítulo 2, quando explorarmos a relação paradoxal 

entre as práticas, que na verdade tem essa separação de certa forma imposta 

mas que continuam se misturando, algumas hipóteses interessantes emergiram. 

Aquela separação entre grafite e pixo, na verdade, é muito mais uma imposição 

da lógica policial, que tenta estabelecer uma ordem onde cada sujeito, local e 

ação tem seu lugar próprio, sua parte do sensível, tanto é que essa distinção foi 

oficializada juridicamente pela lei.  

Como já abordado, a lei estabelece essa separação, permitindo que o grafite se 

“profissionalize”, se tornando mais um produto cultural a ser vendido na cidade 

mercadoria. Mas não deixa claro como distinguir entre ambas, ou melhor, deixa 

que essa separação seja arbitrária. Isso permite que a lei que descriminaliza o 

                                            
8 O termo é usado aqui com mesma grafia do instrumento legal, para o qual não existe piXação. 
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grafite seja aplicada de forma arbitrária, discriminatória, dependendo das 

circunstâncias e dos interesses envolvidos. 

Assim construtoras contratam grafiteiros para pintar os tapumes de suas obras, 

pois assim podem assumir a postura de fomentadores de cultura promovendo 

esses murais provisórios, que na verdade possuem o intuito de explorar a 

relação entre grafiteiros e pixadores e garantir que seu canteiro não seja pixado, 

devido ao fato de que eles evitam um cobrir o trabalho do outro. 

A produção de grafite, ultimamente eu comecei a aceitar mais 
porque eu respeito os artistas que só pintam legalmente e são 
nitidamente grafiteiro, entendeu, só que o cara só pinta autorizado. 
Esse cara também que eu realmente considero um grafiteiro, ele 
chega lá, num muro autorizado, mas ele faz um trabalho bem 
produzido, ele faz uma produção, não é um cara que pega uma 
autorização e faz um bomb, tá ligado (G, em conversa). 

G é um dos pixadores que também “trabalha” como grafiteiro. Ninguém o 

procura para contratá-lo para pixar, mas ele possui um outro nome, de grafiteiro, 

o qual ele divulga e aceita encomendas. Assim, quando é contratado para fazer 

algum trabalho comissionado, o trabalho vende também uma garantia de servir 

como uma prevenção contra pixações, pois como é bastante conhecido entre os 

pixadores, dificilmente alguém vai pixar sobre o seu trabalho, o que levaria a uma 

richa. 

Pra mim, na verdade, ficou misturado, porque eu hoje pratico grafite 
também, e virou um esquema comercial, mas aí já não é grafite, já 
virou mural. São coisas feitas no spray, mas já não é o grafite 
(G, em conversa). 

Na sua concepção, o grafite deve ser tão ilegal quanto o pixo, mas ele se 

submete a fazer esses “murais”, que exploram a estética do grafite, e com o 

dinheiro que ganha não só se sustenta como usa parte dele para financiar a 

pixação. É interessante notar que mesmo sendo reconhecido como um grafiteiro 

profissional, ele não abandona a pixação. 

Eu pixo até hoje. Eu cheguei a parar. No começo eu ia lá e 
comprava a lata, já intencionado que você ia sair a noite e pegar 
ela, era preto e prata né, são as cores que pega mesmo legal, mas 
assim, são várias fases, quando eu era moleque eu combinava, eu 
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falava “e aí, vamos pixar”, depois eu já falava “não, quero mais não”, 
dava uma preguiça, só que aí você já conhece todos os pixador, 
você já tá na cidade e vem um e fala “tô com uma lata aqui” e você 
ia lá com um e outro, e tem outra, hoje eu sempre tenho tinta, por 
que acaba que no final das contas eu tenho muita tinta, sempre tem 
tinta no carro, então. Então eu saio pra beber uma, encontro os 
amigos, na verdade, bêbado né, na verdade com tinta, sempre, se 
já tiver exercido o ato de pixar, ele meio que toma coragem né. Tem 
que ter uma certa coragem pra ir lá e fazer (G, em conversa). 

De fato, são muitas as pessoas que praticam livremente o pixo e o grafite. Até 

mesmo Os Gêmeos, que são hoje os artistas brasileiros mais renomados no 

cenário internacional, tiveram seu começo  na pixação, e mesmo hoje com todo 

o reconhecimento, tanto de mérito quanto financeiro, continuam a pixar. É 

comum, por exemplo, que enquando pintam um painel em São Paulo, 

aproveitam para sair pelas ruas para fazer, como podemos chamar, pixos, ou 

grafites ilegais. 

O que fica claro é que essa tratamento distinto de ordem policial não importa 

tanto para seus praticantes, tanto os que se declaram pixadores quanto os que 

se declaram grafiteiros, e também os que transitam entre as duas coisas 

livremente, e até possuem dois nomes, uma para cada atividade, como é o caso 

do G. 

Na verdade, essa duplicidade é mais uma tática para lidar com essa 

diferenciação. Sob o aspecto político, é interessante notar como essa divisão, 

longe de segregá-los, na verdade cria um campo neutro, arbitrário, do qual eles 

tiram proveito. Como já narrado, é possível se fazer grafites ilegais pela cidade 

se aproveitando de seu status de atividade legalizada, assim como é possível 

que pixadores se posicionem como grafiteiros para evitar embaraços e até 

driblarem a “baixa polícia”, essa dos cassetetes mesmo. 

Voltando a questão da partilha do sensível, e o que é entendido como palavra e 

o que é entendido como ruído, podemos considerar que talvez estejamos falando 

de uma atividade única, que quando é feita de um forma aceitável pela ordem 

policial das cidades, é vista como legítima, é classificada como grafite e 

permitida, aceita e até celebrada, mas quando é feita de forma mais 
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transgressora, e entra em choque com essa ordem policial, ou melhor, quando 

põe em choque a ordem policial com a igualdade política, é vista como 

conflituosa, combativa, classificada como pixo então, pois o que desafia essa 

ordem policial é ilegal. 

Assim, o questionamento de qual é a dimensão política do grafite e do pixo, 

levando em conta que nada é político por si só, mas tudo pode se fazer político 

quando coloca em choque essas duas lógicas, podemos entender que falamos 

de uma mesma atividade, que quando exercida dentro da lógica policial ela é 

chamada de grafite, e quando ela se faz dissensual, provoca o desentendimento, 

devido ao seu caráter político é tratada como uma pixação ilegal. 

O pixo então seria o lado mais transgressor do grafite, assim como o grafite seria 

a parte do pixo que aceita negociar seu espaço próprio dentro da partilha do 

sensível. O fato de mesmo artistas consagrados continuarem a pixar, assim 

como pixadores que fazem grafites por encomenda para ganhar dinheiro 

demonstra a possibilidade de olhar para o grafite e o pixo como extremos de uma 

mesma atividade. O fato de que a tentativa de tornar o grafite aceito, e até 

mesmo o pixo, não ter sido capaz de acabar com a pixação ilegal, e tornar tudo 

apenas grafite é o que demonstra o estado essencialmente político da pixação, 

como um ato que provoca o choque entre a lógica policial e a lógica da igualdade, 

seu caráter inerradicável de antagonismo. 

Em determinados momentos seus agentes operam dentro dos limites da ordem 

policial vigente, mas em outros optam por desafiar esses mesmos limites, 

praticando um ato de natureza política, que questiona a função do espaço 

público, da propriedade privada e o papel dos cidatinos em se expressar 

livremente e participar na produção da paisagem urbana. 
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4. CONCLUSÃO 

Assim como no início do trabalho foi falado que o objeto de estudo seria definido 

com uma “certa” exatidão, cabe dizer aqui que chegamos a uma “certa” 

conclusão sobre a discussão do pixo em sua dimensão política. 

Primeiro por demostrarmos que a separação entre grafite e pixo nunca ocorreu 

de fato, e segundo por que a diferenciação entre as práticas é algo que está em 

constante transformação, fazendo com que nem mesmo seus praticantes 

seguem a um consenso. Na verdade, essa mistura entre grafite e pixo é mais 

uma das táticas fugidias que permite com que eles encontrem diversas formas 

de explorar o espaço das cidades e escapar ilesos.  

Não somente não existe nenhum consenso nem mesmo entre os praticantes, 

como também não existe um interesse por parte deles de se deixar esse limite 

entre as práticas claro. Entre tantos mecanismos de controle que o pixo desafia, 

a própria ideia de uma classificação exata se mostrou mais um deles, e portanto 

mais um dos aspectos interessantes da prática que exploramos mas não 

esgotamos, pois é realmente inesgotável.  

 Numa análise política da pixação, o que se mostrou neste trabalho foi como a 

pratica assume para si, em várias dimensões, um caráter essencialmente 

dissensual, e mais do que isso, dissidente. Longe de ser uma atividade inútil e 

alienada, como comumente é tratada, ela se mostrou na verdade como uma 

forma de experiência corporal do meio urbano, essencialmente política, sempre 

testando os limites da cidade como espaço público de uso democrático e 

servindo como uma forma de viver nas cidades e de atuação política. 

Mas do que isso, seu impacto na cidade é um enorme flagrante de que por mais 

que nossa sociedade se empenhe hoje em dia de se tornar uma democracia 

consensual, e tornar as cidades em locais aonde o dissenso e o conflito foi 

erradicado, o meio urbano sempre será o espaço para o exercício da vida 

política, o conflito, um palco para acontecimentos imprevisíveis e incontroláveis. 

A polis como espaço da real democracia, polissêmica e dissensual.   
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