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Resumo 
 
O fenômeno social da pichação tem se consolidado como um sintoma do 
desenvolvimento urbano acelerado. Sendo assim, este artigo pretende refletir acerca do 
tema, abordando aspectos sociológicos e científicos de linguagem para situar o pichador 
na sociedade. Para isso, utiliza-se de Howard Becker (2009) e seu trabalho sobre 
comportamento desviante, relacionando-o aos sujeitos da atividade, além das propostas 
de Bakhtin (1993) para analisar o discurso dialógico presente nas assinaturas. Por fim, 
buscar-se-á enunciar as diferentes identidades com as quais um indivíduo pode se 
relacionar e, portanto, autodenominar-se um pichador, por meio de Stuart Hall (2005). 
Aqui, acredita-se, reside a chave para a percepção desta carreia como essencialmente 
contraditória, fundamental na desconstrução de estereótipos imprecisos. 
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1. Introdução 

Em 27 de abril de 2013, a então gestão da prefeitura municipal de Campo 

Grande – capital do Estado de Mato Grosso do Sul (MS), em parceria com a Fundação 

Municipal de Cultura (Fundac), implantava a primeira edição do projeto “Campo 

Grande contra a pichação”, com base em dados apresentados pela inteligência da 

Guarda Municipal (GMCG) e a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes 

Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat). Tais dados demonstravam um 

aumento expressivo na quantidade de edificações públicas e privadas pichadas pela 

capital. A proposta deste projeto era a de promover o grafite, legalizado por lei5, com o 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
2 Mestrando do Curso de Comunicação da FAALC-UFMS, e-mail: jmcs2106@hotmail.com. 
3 Professora do Mestrado em Comunicação da FAALC-UFMS, e-mail: greicymara@hotmail.com. 
4 Mestrando do Curso de Comunicação da FAALC-UFMS, e-mail: celioaraujojunior@gmail.com.  
5 Segundo a Lei nº 12.408, de 25 de Maio de 2011, “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 governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio 
histórico e artístico nacional.” 
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intuito de cobrir pichações e premiar os melhores artistas; coibir o “vandalismo” com o 

“socialmente legitimado”. 

Mesmo ainda um pouco distante dessa cultura, a ação me pareceu incoerente 

e foi o que me aproximou dos estudos relacionados ao tema. Naquele momento, iniciei 

as pesquisas direcionadas para a questão da demarcação de conteúdo artístico e a 

relação, averiguada no processo, de cumplicidade entre a pichação e o grafite. O 

objetivo era comprovar a hipótese de que, assim como o grafite foi resultado do 

desenvolvimento da pichação na década de 60, os grafiteiros também mantinham uma 

conexão direta ou indireta com o seu precursor; conexão esta que não corroborava a 

relação de solução-problema entre as intervenções, proposta pelas políticas públicas da 

época. Em parceria com amigos jornalistas6, os estudos decorrentes sobre o assunto 

foram utilizados em diversos trabalhos durante a graduação e culminaram, no ano de 

2014, em um documentário que foi desenvolvido como Trabalho de Conclusão de 

Curso, focado principalmente na dualidade supracitada e explanado pelos próprios 

agentes da atividade. Ainda que já estivesse familiarizado com a obra de Howard 

Becker sobre o comportamento desviante e o conceito de outsider, totalmente pertinente 

ao tema, não foi possível conciliar este viés dentro do projeto pelo fato de que 

acreditávamos estar fazendo um trabalho voltado prioritariamente para a diferenciação 

(ou equalização) dessas intervenções gráficas urbanas7; sem pretensão de se aventurar 

nos campos da sociologia, no qual o tema encontra terreno fértil. O conteúdo das 

entrevistas realizadas, entretanto, abria possibilidades para estas novas diretrizes dentro 

dos estudos científicos relacionados a pichadores. 

Enquanto observava o comportamento dos objetos de estudo em suas 

atividades, não consegui identificar características comuns aos indivíduos que fossem, 

de certa forma, obrigatórias para a sensação e legitimação do pertencimento aos 

respectivos grupos. Os variados discursos encontrados sugeriam que a criação de um 

estereótipo que os reduzisse a uma única identidade seria um equívoco ao ser 

empregado como guia para estudos acerca do tema; ao mesmo tempo, iam de encontro 

com o processo de identificação em etapas com tal comportamento desviante, bem 

                                                
6 Entrevistas feitas em conjunto com os jornalistas Gustavo Arakaki Henrique e Thaís Lopes Pimenta. 
7 Esta expressão foi cunhada em trabalhos prévios para representar tanto a pichação quanto o grafite, com 
objetivo principal de não expressar opiniões acerca da dicotomia entre o que é ou não considerado arte, e 
poderá aparecer também de forma abreviada (IGU). 
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como Becker apontou para usuários de maconha e músicos de casas noturnas 

(BECKER, 2009). 

Pesquisas exploratórias sobre o tema mostraram que o grafite e a pichação 

foram trabalhados suficientemente como formas de expressão e arte dentro do campo da 

comunicação e a abordagem sociológica, apoiada em Becker, apresenta novos caminhos 

para que o jornalista trabalhe contextos sociais e reajuste suas pautas com base em 

diferentes axiologias. Além da ótica do desvio, a análise de discurso é também essencial 

em um contexto dialógico de comunicação, em que grande parte da sociedade absorve 

as mensagens propostas pelos pichadores com ruídos, ao passo que o grupo social 

estudado, consciente ou por vezes inconscientemente, compreende-se e comunica-se 

sem empecilhos como uma forma de resistência.  

O entendimento destes elementos intrínsecos à carreira8do pichador, 

portanto, será o foco deste trabalho, visando demonstrar a complexidade de uma matéria 

que convive com estereotipagens sociais; imagens construídas que impedem o avanço 

das discussões sobre novas alternativas. De modo, categorizamos o pichador com o 

intuito de relativizar a atividade como um todo e, posteriormente, ressaltar como o 

ambiente e o contexto social podem ter influência direta na adesão do indivíduo à 

pichação. 

 

2. O pichador como outsider 

 

 
Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e 
em algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais definem 
situações e tipos de comportamento a elas apropriados, especificando 
algumas ações como "certas" e proibindo outras como "erradas". 
Quando uma regra é imposta, a pessoa que presumivelmente a 
infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem não 
se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essa 
pessoa é encarada como um outsider. (BECKER, 2009, p. 15) 

 

 

A conceituação do termo outsider, hoje consolidado dentro da sociologia 

comportamental, associa-se diretamente à pichação; tanto pelo fato de que seu grupo 

social se constitui fundamentado na infração de uma “regra”, mas também porque a 
                                                
8 O termo, oriundo dos estudos de ocupação em sociologia, é transformado por Becker (2009) para 
adequar-se ao estudo de carreiras desviantes. 
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cultura urbana tem o seu próprio código de conduta que pune os transgressores de 

maneira semelhante a que a sociedade condena os desviantes. 

No primeiro ponto, ser um outsider constrói a identidade do grupo no 

sentido de desrespeito à lei. Em todas as entrevistas que realizei com agentes desta 

carreira desde 2013, nenhum deles jamais defendeu que a pichação fosse legalizada. 

Muitos sequer questionavam as penalidades previstas em lei, fazendo ressalvas apenas 

para o tratamento que alguns agentes da lei, especificamente, ofereciam durante os 

flagrantes. Brunno de Paula, grafiteiro entrevistado para o TCC9 em 2014, contou que 

“a polícia faz o papel dela aí, né mano? Se ela pegar você pichando, vai ficar a critério 

do cana: se ele vai querer te dar um cola ou se ele vai querer te meter um processo no 

rabo”. O “cola”, a que ele se refere, é definido por muitos pichadores como uma 

abordagem mais truculenta da polícia, que envolve agressões físicas, verbais e muitas 

vezes banhos de tinta que estão em posse do acusado de pichar. Mas mesmo com a 

detenção e possíveis abusos policiais como uma sombra constante na atividade, uma 

eventual liberação do picho, a exemplo do grafite, eliminaria outros elementos-chave 

identitários como: a agilidade do processo, a fim de evitar, justamente, o flagrante; a 

utilização da assinatura, também conhecida como tag, como marcação de território ou 

elemento simbólico de trânsito por um determinado local; e, principalmente, a 

adrenalina inerente à uma contravenção em espaço público. 

O fato de um indivíduo ou grupo social ser rotulado como outsider não 

exclui a possibilidade de ambos assim também qualificarem terceiros. Becker trabalha 

com outro cenário provável em que “aquele que infringe a regra pode pensar que seus 

juízes são outsiders” (BECKER, 2009, p. 15). Não é o caso específico dos pichadores, 

como elaborado acima; contudo, uma ação consensualmente condenável dentro da 

atividade é a do “atropelo”, que pode levar à represálias e exclusão por outros colegas 

de carreira, gerando um segundo comportamento desviante interno. “Atropelar”, neste 

universo social, configura o ato de um indivíduo que deixa a sua marca em cima de 

outros grafites ou “pixos”, numa tentativa prática de apagamento do discurso 

previamente expresso em uma superfície. Pode ocorrer também em um cenário onde o 

dono de uma residência pichada, por exemplo, autorize um grafiteiro a desenhar sobre o 

picho; cenário este geralmente compreendido pelo pichador. Mas quando realizado de 

                                                
9 HENRIQUE, Gustavo Arakaki; SANCHES, João Marcelo Correia; PIMENTA, Thaís Lopes. Contra a 
Parede – o grafite e a pichação em Campo Grande-MS. TCC (bacharelado em Comunicação Social – 
Jornalismo) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 2014. 
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modo proposital, o “atropelo” é, a princípio, metaforicamente, uma declaração de guerra 

entre pichadores rivais ou, em maior escala, crews10 que pleiteiam o mesmo espaço 

urbano. Em cidades onde estas “grifes” estão consolidadas há mais tempo, o desrespeito 

inerente ao ato pode escalonar para agressões físicas e até mesmo mortes11. A não ser 

que o contexto da rixa seja explicitado e a situação não chegue a extremos, a tendência 

natural nestes casos é a de reprovação e repreensão dos culpados por parte dos outros 

grupos de pichadores da cidade, isolamento ou até uma anulação seletiva da regra, em 

que o atropelo contra o infrator inicial seja tolerado. 

A existência de um regimento interno dentro destes grupos é um dos 

aspectos trabalhados por Becker, exaltados dentro da sociologia do desvio, que ajudam 

a solidificar a figura do pichador como um outsider. Outro conceito interessante a ser 

aplicado é o do grau em que uma pessoa se enquadra neste rótulo. 

 

 
Encaramos a pessoa que comete uma transgressão no trânsito ou bebe 
um pouco demais numa festa como se, afinal, não fosse muito 
diferente de nós, e tratamos sua infração com tolerância. Vemos o 
ladrão como menos semelhante a nós e o punimos severamente. 
Crimes como assassinato, estupro ou traição nos levam a ver o 
transgressor como um verdadeiro outsider. (BECKER, 2009, p.16) 

 

 

Apesar do que afirma o sociólogo estadunidense, e seguindo a linha do 

exemplo citado, se uma pessoa alcoolizada atropela e mata alguém no trânsito, sua 

infração já não será digna de tal tolerância e o indivíduo será considerado um outsider a 

medida em que se torna um assassino perante à lei e à opinião pública. Existe, portanto, 

uma tolerância variável com certos tipos de desvio, principalmente os que obedecem 

apenas a um código moral ao invés do penal, que nos trazem essa visão do próximo 

como “semelhante”. Neste segmento, há os casos onde o desvio só vai gerar as 

                                                
10 O termo em inglês crew pode ser traduzido como tripulação, turma ou grupo (tradução própria). No 
contexto social do grafite e da pichação, configura uma segunda assinatura, coletiva, que a maioria dos 
pichadores possui, complementar à individual que estes desenvolvem. Costuma designar um grupo de 
amigos ou moradores da mesma região que podem dividir harmoniosamente ou disputar os territórios 
para as IGUs pela cidade. Como uma espécie de time a ser defendido por seus membros, pode envolver 
recrutamentos de novos membros que auxiliem a expandir o nome da crew, chamada também de “grife” 
ou clã. 
11 Em São Paulo, um dos casos mais recentes aconteceu em outubro de 2015, onde dois homens foram 
baleados e mortos por um terceiro indivíduo, que foi preso em flagrante. Em seu depoimento, o atirador 
confessou que o crime foi motivado por vingança relacionada a um “atropelo”. Fonte: R7 TV. 
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consequências típicas de um outsider se o mesmo for exposto, categorizados pelo autor 

como sendo um desvio secreto. O adultério é o perfeito exemplo: o indivíduo em um 

relacionamento amoroso que trai a (o) parceira (o) pode até ter esta atividade 

incentivada pelo seu círculo de amigos, mas esse apoio será terminado e terá sua 

existência negada caso a traição se torne pública; para evitar o rótulo de cúmplice, os 

membros do círculo social irão lançar mão do estigma do outsider para com o infiel. 

Baseado nesse exemplo, é possível traçar paralelos com algumas das principais 

características da pichação. 

 

Por mais que a natureza da atividade envolva, fundamentalmente, a 

exposição das assinaturas para o transeunte, ainda assim existe uma tolerância variável 

curiosa. Afinal de contas, quantas pessoas não assumem o papel de desviante secreto ao 

assinar seus nomes em uma carteira na escola? Ou riscam dizeres na mesa maltratada de 

um bar? Como afirma Becker, “não há razão para se supor que somente aqueles que 

finalmente cometem um ato desviante têm o impulso de fazê-lo” (2009, p. 37). Nenhum 

dos dois casos se enquadra na lei da pichação, apesar das motivações e objetivos finais 

serem muito semelhantes, mas nem por isso deixam de ser moralmente condenáveis; e, 

na maioria das vezes, são relativizados. Relativizados, comodamente para os desviantes 

secretos, ao ponto de estes não serem acusados de desvio de caráter, traço de identidade 

geralmente associado aos desviantes assumidos. 

Analisando um contexto mais amplo, essa relativização é histórica e passa 

por diversos momentos da humanidade até culminar em ponto mais dualitário como o 

atual. 

 

 
Após pensar na cidade de Pompéia e seus escritos autorizados e não 
autorizados, de Nova Iorque, com o jovem Taki escrevendo 
aleatoriamente seu nome e endereço nos trens e também de Paris da 
década de 1960 e sua agitação política, as manifestações estudantis e 
as greves proletárias, foi possível perceber o quão antiga (e atual) é a 
atividade de escrita de nomes, frases, palavras de ordem, publicidade 
variadas em muros, com ou sem a devida autorização, configurando 
legalidade ou ilegalidade. (MITTMANN, 2012, p. 32) 
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Podemos perceber que o ser humano tem uma necessidade natural de se 

fazer notar que transparece muitas vezes em pequenas ações como essas. A questão é 

que nem todos percorrem o caminho da carreira desviante até o fim, e os que percorrem 

passam a sofrer uma pressão social muito diferente daquela sentida pelos indivíduos que 

assinam paredes de banheiros; por que isso acontece? 

 

2.1 Plurilinguismo e os discursos da comunicação 

Como resposta, temos algumas hipóteses que pretendemos avaliar 

empiricamente, e que deixam clara a riqueza científica deste tema para a área de 

comunicação e para a análise do discurso de Bakhtin: primeiramente, que a tolerância 

variável pode estar presente na clareza da mensagem para cada receptor. Parto primeiro 

de um conceito mais abrangente do que é pichação – todo conteúdo escrito em 

edificações públicas ou privadas sem a autorização dos respectivos donos –, bem como 

informa a Lei nº 9.60512, incluindo aqueles conteúdos que, para os que se 

autodenominam pichadores, não se enquadram como um “pixo” – para sustentar o 

pensamento. Um exemplo disso, são manifestações graficamente claras para o leitor 

comum que vão desde poemas e declarações até sentenças políticas (em Campo Grande-

MS, temos os casos popularmente conhecidos “ANDRÉ VENCEU O DEBATE” e 

“BERNAL AGIOTA”, para citar alguns). Constasse que a percepção de uma pichação 

como algo negativo pode se tornar secundária quando o receptor entende o que está 

escrito e ainda mais irrelevante quando ele se identifica com ela. Isso denota que grande 

parte da intolerância vem justamente do fato de algumas intervenções serem 

incompreensíveis para uma parcela da sociedade que, supostamente, não deveria ter 

dificuldades para ler o seu próprio idioma. Aceitar que um grupo minoritário ocupe 

espaços públicos com dizeres entendidos apenas dentro de seu contexto restrito torna-se 

inaceitável; isso vindo de uma sociedade que polui o mesmo ambiente urbano com 

publicidade textual inacessível aos não-alfabetizados, num semelhante processo de 

exclusão, mas em maior escala. E dentro desta parcela mencionada, encontram-se as 

grandes mídias, que tem ajudado a consolidar estereótipos negativos do pichador. 

                                                
12 Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - 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. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

É aqui bem-vindo o plurilinguismo bakhtiniano para “designar a realidade 

heterogênea da linguagem, quando visualizada pelo ângulo da multiplicidade de línguas 

sociais” (KLAFKE, 2012, p. 20). Os papéis da imprensa e do pichador encaixam-se 

perfeitamente nas definições de força centrípeta e centrífuga, respectivamente, dentro da 

linguagem. Com a primeira, faz-se a analogia da “centralizadora das ideologias 

verbais”, trabalhando até mesmo a teoria do agendamento para situar a mídia como 

responsável, em parte, por pautar os assuntos do dia-a-dia de uma sociedade. Para o 

pichador, cabe a função de expor, por meio de sua atividade, as relações sociais efetivas, 

com suas rusgas mascaradas, através de uma força que se caracteriza pelo 

questionamento das ditas “verdades oficiais”, exclamadas dentro de uma visão de 

mundo dominante e opressora. 

 

 
Contudo, o sujeito a que se refere Bakhtin não é de forma alguma 
assujeitado ao embate entre as forças, pois sua singularidade é 
garantida pela efemeridade e pela particularidade de cada ato 
enunciativo, único e irrepetível, que se expressa em resposta às 
inúmeras vozes em interação e socialmente construídas. (KLAFKE, 
2012, p. 22) 

 

 

O sujeito de Bakhtin é tanto o cidadão comum, que, para adentrar o 

mencionado debate, indigna-se com o vandalismo urbano, quanto o nosso outsider, que 

tem no efêmero a própria essência do seu objeto, e utiliza-se, portanto, da repetição para 

se opor às demais vozes sociais que o cerceiam. 

Em uma segunda proposta de trabalho, busca-se analisar a questão de como 

este cerceamento pode interferir na necessidade ou falta de para ingressar no universo 

social da pichação como agente ativo. Tomando por base o pressuposto clássico de 

comunicação como sendo uma interação entre emissor e receptor que resulte em 

feedback ou que gere mudança, é possível afirmar que este processo, entre sociedade e 

indivíduo, também é variável, e possivelmente, principalmente por questões sociais. 

Considerando que muitas pessoas apresentam um comportamento desviante relativizado 

quando assinam carteiras escolares e banheiros, existem vários motivos diferentes para 

que, a partir daí, o sujeito ingresse definitivamente na carreira ou abandone-a, sendo que 

nem todos os motivos possuem relação direta entre si. Na verdade, esta situação sequer 

configura uma “etapa obrigatória” no currículo de um pichador, como veremos logo 
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adiante nas questões de identidade, mas será importante para o propósito específico: a 

continuidade na prática destas intervenções está interligada ao grau de 

representatividade que o sujeito pichador tem na sociedade que está inserido; no 

momento em que este tenta se expressar pelos meios ordinários e não obtém resultado 

satisfatório, passa a expor seu interdiscurso nos suportes típicos do “pixo”, como muros 

e edificações, na tentativa de ser notado; passa a infringir regras que foram criadas por 

pessoas que não compreendem seus anseios. 

 

 
Da mesma maneira, é verdade, em muitos aspectos, que os homens 
fazem regras para as mulheres em nossa sociedade (embora nos 
Estados Unidos isso esteja mudando rapidamente). Os negros veem-se 
sujeitos às regras feitas para eles por brancos. Os nascidos no exterior 
e aqueles etnicamente peculiares de outra maneira muitas vezes têm 
regras elaboradas para eles pela minoria anglo-saxã protestante. A 
classe média traça regras que a classe baixa deve obedecer - nas 
escolas, nos tribunais e em outros lugares. (BECKER, 2009, p.29) 

 

 

 Outra hipótese aqui é que mesmo aqueles que, assumidamente, picham 

apenas orientados pelo ego, para “ter ibope”13 entre os seus semelhantes, 

inconscientemente o fazem também como forma de resistência contra estes estigmas 

sociais. Consequentemente, aquele que assina seu nome inocentemente pelos locais que 

frequenta, geralmente atravessando uma etapa natural de autoafirmação típica da 

adolescência, não sentirá necessidade de prosseguir com suas pequenas demarcações 

territoriais caso perceba que suas necessidades e demandas tem importância dentro da 

sociedade, principalmente para a mídia e o poder público.  

 

 
Um conceito fundamental para a AD14é, dessa forma, o de condições 
de produção, que pode ser definido como o conjunto dos elementos 
que cerca a produção de um discurso: o contexto histórico-social, os 
interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que fazem de si, do 
outro e do assunto de que estão tratando. Todos esses aspectos devem 
ser levados em conta quando procuramos entender o sentido de um 
discurso. (BRANDÃO, 2014, p. 6) 

 

                                                
13 Gíria utilizado no meio para indicar popularidade, sucesso dentro desta carreira. 
14 Análise do discurso. 
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Obviamente que, encarando este pensamento como regra, todos os 

pichadores seriam obrigatoriamente provenientes de ambientes mais humildes e com 

histórico de repressão, o que não é de modo algum uma verdade. Em minha experiência 

convivendo com muitos deles em Campo Grande, encontrei representantes de 

essencialmente todas as classes sociais, todos inseridos no mesmo contexto. A questão é 

que mesmo os mais abastados se identificavam com essa ideologia da pichação como 

sendo a voz dos oprimidos, e sustentavam a revolta contra um sistema que não 

necessariamente os afeta negativamente, mas prejudica os seus pares, como motivação 

principal para pichar. 

Helena Brandão, que define o discurso como sendo “um dos lugares em que 

a ideologia se manifesta” e destaca “a importância de outro elemento fundamental com 

que a Análise do Discurso trabalha, o de formação ideológica” (BRANDÃO, 2014, p.7), 

permite-nos observar que a pichação é dialógica em sua essência; o discurso por trás do 

que é escrito, seja legível ou não, dialoga com o grupo social deles, que reconhece quem 

assinou e analisa critérios como dificuldade de acesso e visibilidade do alvo, e também 

com a sociedade que os marginaliza e abomina o que não entende, enxergando apenas 

um discurso desafiador. 

 

3. A questão da identidade 

A constatação do pichador como um outsider ajuda a tecer novos caminhos 

para pesquisa, mas acredito que ainda não tenha tanta influência nas discussões que 

visam contradizer estereótipos. Para que isso seja possível, é preciso enumerar algumas 

das várias correntes ideológicas secundárias observadas nos pichadores campo-

grandenses, e que se refletem em outros contextos. Farei uso aqui de Hall e os conceitos 

da obra “A identidade cultural na pós-modernidade”, que contrapõe visões antigas sobre 

a construção da identidade do sujeito, para nortear este item. 

 

 
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas. (HALL, 2005, p. 13) 
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A citação acima denota uma relação direta com aquilo que via durante as 

entrevistas realizadas para a produção do documentário “Contra a Parede” (2014); a 

incoerência entre os muitos discursos, que a princípio causava estranheza, e que foi logo 

depois encarada como uma constante dentro da pichação. 

Dentre alguns assuntos-chave, principalmente os pertinentes ao estereótipo 

do pichador, como ocupação (profissão) dos indivíduos, hipocrisia e consumo de 

drogas, percebíamos que não havia consenso; ainda assim, nenhum dos membros sofria 

qualquer tipo de penalidade ou segregação por conta de suas opiniões. O primeiro deles 

foi o enquadramento dentro do termo “arte” e o que poderia ser rotulado como tal. Pela 

opinião (e poder) pública (o), a resposta é simples: sim para o grafite e não para a 

pichação. Mas dentro do grupo social estudado, existiam opiniões divergentes. 

 

 
Eu acho que arte, mano, tá ligado? Arte mesmo não é nem beleza, 
mano. Arte é criatividade, tá ligado? O bagulho é… é um bagulho que 
você criou, tá ligado? Que você tirou da sua cabeça, mano. Tipo, tem 
muito mano que pinta quadro, pá. Tem mano que, pô. Cê olha os 
grafite, os mano faz uns bomb, faz uns bagulho da hora, mano. Uns 
personagem de realismo. Mas pô, tem uns mano lá que você olha os 
quadro… diz que é artista plástico, pá. Cheio de tinta, cheio de 
bagulheira, você não entende nada. Pô, é uma arte, mano! Por que? 
Porque o bagulho é a criatividade do cara, ele não imitou ninguém, tá 
ligado? Ele foi e fez o bagulho dele, mano. Como um cara que faz um 
bomb, um cara que faz um picho, o cara que anda de skate, que canta 
um rap, tá ligado? Isso aí, pra mim, tudo é arte, mano. É que nem os 
caras falam "ah, pichação é feio". É feio, mano. Mas… é uma arte, 
mano. Tá ligado? É uma arte. O bagulho, mano, é a expressão de cada 
um. Cada um cria um nome, mano. Tá ligado? Desde o nome mais 
horrível ao mais bonito, tá ligado? (RASTRO, 2014) 

 

 

O discurso do pichador RASTRO15 não o descredencia ao posto de membro 

do mencionado grupo social, e pode ser encarado como uma técnica de neutralização, 

comum em um desviante ainda “sensível a códigos de conduta convencionais” que 

infringe em sua atividade; poderia ser uma justificativa para validar o ato (BECKER, 

2009). De todo modo, a opinião não deixa de se opor àquela da maioria dos pichadores: 

diferentemente do grafite, este tipo de intervenção não tem a intenção de ser agradável 

                                                
15 RASTRO é o termo que o entrevistado assina, o seu “vulgo” na linguagem da pichação. Faz parte da 
crew campo-grandense “OSMF” (Os Mal-falados). Entrevista concedida para o TCC (2014). 
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aos olhos na mesma medida em que causa desconforto e provoca o restante da 

sociedade. 

Partindo para a análise da faixa etária média dos pichadores, encontram-se 

mais alguns aspectos a serem destacados: conforme informações de 2014 do então 

delegado da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e de 

Atendimento ao Turista (Decat), Silvano Mota16, a maioria das ações denunciadas era 

cometida principalmente por adolescentes entre 15 e 17 anos de idade. Quando 

apreendidos, os jovens usualmente tinham posse de bebidas alcoólicas ou estavam sob 

efeito de entorpecentes. Não à toa, o período em que o pichador é menor de idade 

costuma representar o auge de suas atividades em termos de quantidade, dada à ciência 

de que as consequências legais são menores e por, virtualmente, este ser estudante e 

dispor de mais tempo livre do que uma ocupação formal permitiria. Esta situação nos 

concede uma concepção do pichador como “desocupado”, “vagabundo”, embutida no 

senso comum sobre o assunto. Para desfazer esse paradigma, é importante frisar de 

início que muitos iniciados durante a adolescência permanecem ativos durante a vida 

adulta, sendo apenas mais cautelosos e reduzindo o número de alvos. Em pesquisas 

futuras, buscar-se-á analisar a quantidade de pichadores que abandonam a atividade e 

observar em qual período de suas vidas o fazem, para auxiliar nesta compreensão da 

identidade do grupo. Mas não sendo uma exclusividade de menores, consequentemente 

o “pixo” é também sustentado por indivíduos que se sustentam: dos que nos 

informaram, nas entrevistas, sobre suas fontes de renda, encontramos indivíduos que 

trabalham com o grafite comercial, cargos públicos, como do então superintendente da 

Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), e publicitários graduados. 

Historicamente, a atividade também está ligada à profissão de office-boy, dada a 

mobilidade por todos os pontos de uma cidade que o trabalho envolve. Quanto ao 

consumo de drogas, há relatos de pichadores que fazem uso de substâncias 

entorpecentes antes de atividades mais perigosas, por exemplo escaladas em prédios, 

como forma de “diminuir o medo” inerente, mas ainda assim considero leviana qualquer 

relação direta entre os fatos; o consumo de drogas dentro do grupo nos pareceu 

completamente baseado em crenças pessoais e individuais.  

Ao tratar de questões financeiras, outro assunto em pauta é o da obtenção da 

matéria-prima base da pichação: a tinta. Os galões de 20 litros e os sprays, que variam 

                                                
16 Entrevista concedida para o TCC (2014). 
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numa faixa de R$10 a R$30 por lata, podem pesar no bolso dos envolvidos. Portanto, 

além da compra, outra opção citada é o roubo, principalmente em construções; nestes 

casos, o sujeito que investe seu dinheiro (ou o dos seus responsáveis, entre os mais 

jovens) na compra dos produtos pode ser ridicularizado pelo fato, caso o exponha. 

Contudo, acredito que a aquisição ilegal não seja representativa da maioria. O assunto 

então simplesmente não é abordado com frequência entre os praticantes para não 

configurar um fator excludente. 

Por fim, gostaria de abordar a citada questão da hipocrisia. Esta acusação 

recai sobre os pichadores principalmente nos casos de depredação de propriedade 

particular. “Por que eles não picham a própria casa, se acham isso tão bonito? ” é a 

pergunta mais comum aqui. E mais uma vez, não há consenso dentro do grupo. Existe, 

para uma parcela dos pichadores, a mentalidade de que os alvos principais devam ser 

patrimônios públicos; este argumento é geralmente utilizado pelos mais engajados 

politicamente e associados ao “pixo protesto” por meio de mensagens. A ideologia de 

combate ao opressor tende a poupar os muros de residências e edificações que 

abriguem, possivelmente, outras vítimas de opressão. Do outro lado, pauta-se também 

na ideologia da luta de classes e enfrentamento do projeto hegemônico de 

desenvolvimento urbano para que pichadores, oriundos da periferia ou regiões 

marginalizadas pela sociedade e poder público, ocupem, por meio de assinaturas, 

bairros nobres da cidade; áreas essencialmente não concebidas para os mesmos. De 

modo geral, as assinaturas carregam o peso do ego e a possibilidade de reconhecimento; 

obtenção de status entre os praticantes, já que elas possibilitam a identificação de 

autoria mesmo quando são, aparentemente, ilegíveis aos olhos comuns. E justamente 

por se reconhecerem, alguns pichadores ainda cumprem um dos primeiros propósitos 

históricos da atividade: a marcação de território. Um dos aspectos mais polêmicos em 

relação aos debates sobre o tema estaria na atitude de poupar os próprios bens dos 

“pixos”. 

Ainda há questões a serem desvendadas em relação a alguns pichadores que 

tem ressalvas estéticas quanto a presença de pichações em suas próprias residências; 

nossa hipótese é de que estes seriam aqueles que não partilham da categorização da 

pichação como “arte”, e realmente espalham suas marcas consideradas “feias” como 

forma apenas de chamar atenção para reivindicações específicas. Mas ouvimos outras 

justificativas e casos que ajudam a compreender a situação.  Primeiramente, muitos 
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vivem em imóveis alugados, portanto não fazem algo que possa gerar consequências 

onerosas no caso de mudança. Para os que são proprietários de fato, há o temor de que 

as próprias assinaturas facilitem o trabalho de identificação para o único público a que 

esse objetivo não é direcionado: a polícia. Mesmo assim, ouvimos e testemunhamos 

personagens que tinham desde a parede e muros da casa pichados até a geladeira e o 

capô do carro, enriquecendo a discussão com possibilidades antes inimagináveis. 

 

4. Considerações parciais 

Para a pesquisador Karina Kuschnir, os “pixos” “são marcas que traduzem 

pessoas, identidades, regiões; que trazem consigo memórias, histórias de vidas, projetos, 

perdas, sensações intensas de prazer, medo, aventura, revolta, realização, risco e morte”. 

Os nomes e apelidos que são reproduzidos pela cidade “remetem à biografia do 

indivíduo e à reputação que adquire junto aos seus pares” (KUSCHNIR; AZEVEDO, 

2015, p. 113). 

Mais do que tudo, esse aspecto social por trás da pichação é o que me 

mantém dentro desta linha de pesquisa. Ao nos desfazermos de conceitos pré-

concebidos, é possível identificar os problemas sociais estruturais que costumam ser 

mascarados. O “pixo” não pode ser varrido para baixo do tapete; ele é fruto de uma 

sociedade excludente, ao mesmo tempo que reflete diretamente as características da 

sociedade moderna: marcada por constantes mudanças e efêmera em sua essência.  

Portanto, como defende Hall (2005, p. 39) “em vez de falar da identidade 

como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo 

em andamento”. A circunstancialidade desta identificação do pichador leva-o a 

ingressar na atividade tanto quanto questões ideológicas, e somente com a compreensão 

desse fenômeno social em todas as suas vertentes é que podemos encontrar caminhos e 

políticas públicas eficientes. A continuidade deste trabalho não reside em encontrar 

soluções precisamente por não perceber o tema como um problema em si. Os pontos 

abordados aqui serão detalhados, pareados com diferentes correntes teóricas e, 

posteriormente, relacionados com a imprensa para identificar traços de subjetividade e 

conotações estereotipadas. 

 

 

5. Referências 
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