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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico procura investigar a prática sociocultural da 

pixação, a partir do relato dos pixadores assim como busca analisar as motivações 

que os levam a tal prática. Para isso, esta pesquisa se propõe a realizar uma 

explanação sobre alguns conceitos fundamentais para pensar sobre as suas 

possíveis motivações; como o conceito de desejo, de identificação histérica e 

identificação ao pai através da ótica da teoria psicanalítica. A pesquisa possui 

abordagem qualitativa e foi realizada a partir da análise do documentário “Pixo” e de 

uma entrevista semi estrutural com um praticante. 

 

Palavras chaves: pixação, desejo, identificação, psicanálise, transgressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monographic work seeks to investigate the sociocultural practice of 

“pixo”, based on the pixadores' account as well as to analyze the motivations that 

lead to such practice. For this, this research proposes to make an explanation about 

some fundamental concepts to think about its possible motivations; Such as the 

concept of desire, of hysterical identification and identification of the father through 

the optics of psychoanalytic theory. The research has a qualitative approach and was 

carried out from the analysis of the documentary "Pixo" and a semi structural 

interview with a practitioner. 

 

Key words: pixo, desire, identification, psychoanalysis, transgression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Há que se pontuar, a sujeira não incomoda da mesma forma em 
todos os locais da cidade. Se assim fosse, não seria admitido que 
pessoas vivessem em condições sociais ínfimas, sob barracos de 
lona, em contêineres de lata ou sobre córregos de esgoto que fluem 
à ausência de saneamento básico, disponível em menos da metade 
dos domicílios da região leste do município, por exemplo. Não, a 
“sujeira” incomoda mesmo é na vitrine, no espaço em que as 
aparências devem ser mantidas, o diálogo deve ser suprimido e as 
vozes dissonantes não podem ser amplificadas (MIOTTO, 2012, p. 
1). 

 

A partir desta citação inicio o meu trabalho com um caráter de convite para 

pensarmos juntos sobre a prática da pixação1, onde “muito se vê e pouco se fala” 

sobre ela. Sabemos que o pixo já faz parte do cenário urbano de praticamente 

qualquer cidade no nosso país. Ele está presente tanto nas grandes metrópoles 

como no interior, além de ser, segundo Gustavo Lassala, reconhecido mundialmente 

como um fenômeno brasileiro. Gustavo Lassala é professor doutor, pesquisador e 

autor do livro “Pichação não é pixação” uma referência sobre o assunto, assim como 

o professor doutor Gustavo Coelho autor do livro “Deixa os Garotos Brincar” e por 

isso serão contemplados neste trabalho. Entretanto, nós, no dia a dia, não 

dialogamos com a pixação, ela só é vista como um ato de vandalismo que deve ser 

banido por parte do Estado, criando diversas operações com o objetivo de “limpar” 

as cidades. Esse tipo de política higienista que é promovida em algumas (muitas) 

cidades do país é uma antiga luta entre o governo e parte da população. Entretanto, 

como a pixação não está catalogada na categoria de arte, a maioria dos indivíduos 

acredita que ela não tem significado algum e, ao invés de tentar analisar esse ato 

como uma forma de manifestação cultural-individual importante para o sujeito que a 

pratica, criminaliza-a, impossibilitando uma solução para os problemas que a 

pixação sinaliza.  

Outro fator relacionado à pixação que não levamos em consideração é que 

ela é produzida por um sujeito que pertence ao mesmo lugar social que nós, é 

também um produto do meio, da nossa realidade e hoje é uma parte integrante da 

                                                             
1 Neste trabalho escrevo pixação e seus derivados com “x” pois é dessa forma que seus praticantes se referem 
a ela e também por acreditar ser uma forma de resistência do grupo. 

http://www.revistaovies.com/reportagens/2012/01/negligencia-e-violencia-contra-o-povo-kaingang/
http://www.revistaovies.com/reportagens/2012/01/negligencia-e-violencia-contra-o-povo-kaingang/
http://www.revistaovies.com/reportagens/2011/11/casas-conteineres-um-novo-capitulo/
http://www.revistaovies.com/cronicas/2012/06/segregacao-social-urbana/
http://www.revistaovies.com/reto/2012/01/hip-hop-no-beco/
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vida na cidade. Tendemos a olhar a pixação como algo já dado, descontruído de 

valor (simbólico ou não), como se já viesse acoplada à arquitetura da cidade, sem se 

dar conta de que ela só está lá porque foi produzida. E a pessoa que a fez corre 

riscos de inúmeras formas, inclusive de morte, de cair dos lugares aonde ela sobe 

para pixar, de ser pega pela polícia, de passar vergonha entre outros. Ela é movida 

pelo desejo de colocar sua marcar sobre uma superfície, e isso é algo importante e 

que deve ser considerado. Por mais que essa prática possa despertar sentimentos 

raivosos, pessoais, controversos em muitos, faço um convite para juntos darmos um 

breve olhar sob como ela se movimenta na perspectiva dos pixadores. 

 

 

Figura 1 - Pixo 1 

 

Fonte: http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2016/06/ponte-estaiadinha-na-marginal-

tiete-surge-pichada-neste-sabado-em-sp.html 

 

A pichação sempre foi um fenômeno que me chamou atenção. Lembro-me 

desde bem pequena passar por casas, prédios e muros que eram pixados e, mesmo 

sem compreender direito o significado daquela linguagem, ela me intrigava: o que 

eles queriam com aquilo? O que “aquilo” significava? Eram perguntas que ficavam 
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me rodeando. Quem eram essas pessoas por detrás da pichação? E ao mesmo 

tempo escutava os discursos enfurecidos que essa prática provocava. Lembro-me 

de um relato que ocorreu quando ainda estava na escola. Ela havia sido recém-

pintada para o início do ano letivo, porém, em uma manhã, ao chegar para a aula, 

percebi, diante da reação de todos, que algo fora do padrão tinha acontecido, logo 

descobri que a parede do lado de fora amanheceu pixada. Isso gerou uma comoção 

generalizada, quase uma histeria em todos. Os pais dos alunos olhavam 

inconformados, os funcionários exaltados pensando como isso havia ocorrido tão 

próximo a eles, os alunos se perguntando se era “um de nós” que havia cometido tal 

ato. Lembro-me de ficar no meio dessa cena sem sentido, meio perdida, sem 

conseguir me encaixar em nenhum desses grupos. Não conseguia entender por que 

aquela tinta tinha gerado tanta importância no cenário da minha escola. No recreio 

só se falava sobre isso; tivemos reuniões de pais e alunos para debater sobre o que 

todas aquelas pessoas chamavam de vandalismo que ocorrera na escola. Muitas 

pessoas com raiva. Confesso que até hoje não entendo muito bem o porquê dessa 

comoção por se tratar de uma parede que não deixou de exercer sua função, 

delimitar um espaço. 

 

Figura 2 - Pixo 2 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/besidecolors/photos/a.30021657000
7456.87088.220293567999757/1616556211706812/?type=3&t

heater 
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Com o passar dos anos fui me aproximando e convivendo com pessoas que 

gostavam de pixar; conversando, assistindo a filmes e documentários como “Pixo” 

(João Wainer e Roberto Oliveira, 2010); “Luz, câmara, pichação!” (Gustavo Coelho, 

Marcelo Guerra e Bruno Caetano, 2012); Grafite Fine Art (Jared Lev); Alter Ego 

(Daniel Thouw) e muitos outros vídeos disponíveis no youtube sobre o tema e lendo 

alguns textos nas redes sociais, em sites que abordavam o assunto como: 

http://besidecolors.com; http://xarpixo.blogspot.com.br/; Entre outros. A escolha em 

pesquisar esse tema surgiu por uma curiosidade pessoal, pois, mesmo depois de 

todos esses anos, considero ainda essa prática intrigante e com um significado que 

vai para além do que os muros pixados podem mostrar. A monografia ofereceu uma 

oportunidade de me aprofundar um pouco mais sobre o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://besidecolors.com/
http://xarpixo.blogspot.com.br/
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2 DELIMITANDO O TEMA DA PESQUISA 

 

Segundo Gustavo Lassala a pichação, com “ch” engloba os mais diversos 

tipos de intervenção urbana existentes, como o graffiti, protestos políticos, 

mensagens de caráter filosófico, estêncil entre outros. No Brasil, a manifestação 

através de jet2 começou na época da ditadura e tinha um caráter político. Era uma 

forma de expor à população a insatisfação e revolta frente a tudo que ocorria no 

país. Intervir na cidade de forma ilustrativa, criando um diálogo com o meio e 

circulando ideias, fazia parte dessas manifestações.  A partir da década de 70, a 

pixação foi tomando a forma como conhecemos hoje (BELÉM, 2015). Assim, minha 

intenção neste trabalho é analisa-la a pixação, com “x”, que se diferencia da 

pichação com “ch”, que, de acordo com Anjos, 

 

Pixação, ou simplesmente o pixo, com ‘x’ mesmo, é a grafia usada 
por seus praticantes para diferenciar o que fazem hoje em São 
Paulo das pichações político-partidárias, religiosas, musicais ou 
mesmo ligadas à propaganda que há vários anos enchem os 
muros e paredes da cidade, a despeito do quão ‘limpa’ ela queira 
apresentar-se (DOS ANJOS, 2010, p.1) 

 

É dessa maneira que o pixo chega sem pedir licença, transgressora e de 

forma enigmática, ressignifica toda uma forma de expressão e, com caráter de 

anarquia, a pixação mistura tinta, códigos, signos e desafia as leis. A cidade é seu 

território, e, através do pixo, é demarcada de uma nova forma, ultrapassando os 

modelos impostos por arquitetos, designers e urbanistas. Se pensarmos na 

geografia da cidade e observarmos a demarcação por bairros, zonas, periferias, 

guetos e favelas, perceberemos que a pixação é também uma forma de quem sofre 

com essa política excludente romper com todos os limites urbanos, com seus nomes 

agora estampados em diversos lugares. Podem talvez trazer um sentimento maior 

de pertencimento social. Ela é também uma forma de resistência à ordem. Como diz 

Gustavo Lassala em seu livro “Pichação não é pixação”: “Nas ruas, as intervenções 

                                                             
2
 Maneira como é chamada a lata de spray de tinta que é usada para pichar. 
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são aleatórias e anárquicas, formando um mosaico de informações que pode ser 

imprevisível e efêmero” (LESSALA, 2010, p. 44). 

Embora esta forma de expressão esteja tão presente no contexto atual, é 

ainda vista como um tabu, pois quase ninguém fala abertamente sobre ela, não se 

discute o tema, nem se desenvolvem debates acerca do assunto. Por outro lado, 

essa prática parece também ser uma comunicação fechada entre os pichadores, ela 

não está necessariamente aberta ao público, e a princípio não parece ter nenhum 

interesse em se comunicar com o restante da sociedade. Quando olhamos para ela 

com olhar de meros espectadores, sem muito interesse, aparece apenas como uma 

forma de agressão endereçada à sociedade, e com o intuito só de afrontar e agredir. 

Entretanto, ao observar com olhos mais atentos, é possível perceber muitas brechas 

de ambos os lados nessa dinâmica. Isso parece ser um convite a uma investigação 

científica. Trago aqui uma fala do entrevistado que nos ajuda a exemplificar melhor: 

“Pixador é foda cara, pixador é raça ruim, aonde der para ele pixar, ele vai pixar, ele 

quer que o nome dele seja visto e que de comentário” (Entrevistado, Apêndice). 

Apoio-me na teoria psicanalítica, que acredito ser uma abordagem 

interessante para investigar as motivações da prática da pixação, tendo em vista 

posicionar-se de maneira neutra no que se diz respeito a questões de moral. Tem o 

rigor de uma ciência e não faz julgamentos. Seu intuito não é discutir se tal prática 

está certa ou errada. Freud, no texto “A questão de uma Weltanschauung”, defende, 

inclusive, que a psicanálise não tem uma visão de mundo específica, pois ela é uma 

ciência e ponto, 

 

Na qualidade de ciência especializada, ramo da psicologia – 
psicologia profunda, ou psicologia do inconsciente -, ela é 
praticamente incapaz de construir por si mesma 
uma Weltanschauung3: tem de aceitar 
uma Weltanschauung científica. [...] permitam-me que, para 
concluir, eu resuma o que tinha a dizer sobre a relação da 
psicanálise com a questão de uma Weltanschauung. Em minha 
opinião, a psicanálise é incapaz de criar uma Weltanschauung por 
si mesma. A psicanálise não precisa de uma Weltanschauung; faz 
parte da ciência e pode aderir à Weltanschauung científica 
(FREUD,1996b, p .169). 

 

                                                             
3
Weltanschauung significa visão de mundo 
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Além disso, a psicanálise leva em consideração o funcionamento do 

inconsciente, isto é, ela se interessa pelo discurso que está além do discurso 

consciente que escutamos do sujeito. Concentra-se “nas entrelinhas”, nos lapsos, 

nos equívocos, nas incertezas, nos detalhes do discurso para tentar descobrir onde 

está o desejo daquele sujeito, seja ele inconsciente ou em parte consciente. Em 

função disso, acredito que a abordagem teórica de cunho psicanalítico possa ajudar 

a entender mais a fundo a questão proposta neste trabalho: o que levaria tantos 

jovens e adultos a arriscarem suas vidas e liberdade diariamente para interferir no 

cenário urbano a partir da pixação? 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desta pesquisa é buscar alguma compreensão sobre o tema 

da pixação a partir da visão da teoria psicanalítica, concentrando-se no discurso do 

sujeito entrevistado e relacionando a prática do pixo com seu desejo e modo de 

dialogar com a sociedade. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Este trabalho monográfico dispõe-se a dar visibilidade ao indivíduo que pixa, 

tentando analisar essa escolha como uma forma de manifestação e de potência 

desse sujeito, analisando seu discurso, motivações e como esse ato está 

relacionado com o seu meio. 

 

2.3 MÉTODO 

 

A abordagem utilizada na presente pesquisa é qualitativa. Sua 

fundamentação teórica tem como base o referencial da teoria psicanalítica em Freud 

e Winnicott, o que possibilita analisar de forma subjetiva o desejo através do 

discurso do sujeito que pixa. Essa pesquisa foi realizada durante os anos de 2016 e 

2017, dividindo-se em algumas etapas; 
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 Levantamento de bibliografia abrangendo os temas do estudo; 

 Pesquisa de campo com a realização de uma entrevista semi-

estruturada; 

 Transcrição e análise de conteúdo da entrevista sob a ótica da 

psicanálise; 

 Estudo e análise de conteúdo do documentário e de sites sobre o 

assunto sob a ótica da psicanálise; 

 Elaboração do trabalho final da monografia. 

 

2.4 SOBRE OS PARTICIPANTES 

 

A entrevista de campo foi realizada por meio de entrevista. O contato com o 

participante entrevistado foi feito por indicação de pessoas que têm experiência e 

vivenciam a pixação. O primeiro contato foi realizado via rede social, Facebook, para 

averiguar a disponibilidade e interesse de participar desta pesquisa. No primeiro 

momento, o participante teve ciência do tema da pesquisa e foi convidado a 

colaborar com a mesma de forma voluntária, ética e sigilosa. Diante do aceite, a 

entrevista individual foi marcada.  

 

2.5 SOBRE OS INTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foi realizada uma entrevista individual semi-estruturada com o participante, 

na qual o entrevistado foi convidado a falar sobre sua vida, trabalho, relação com a 

pixação, como começou e suas vivências, priorizando a fala espontânea. A 

entrevista teve duração aproximadamente de uma hora e meia. O objetivo da 

entrevista foi tornar conhecida a opinião de um indivíduo que tivesse bastante 

experiência no meio e escutar sua vivência, no que diz respeito aos prazeres, 

dificuldades e sofrimentos trazidos para sua vida por sua prática. A entrevista foi 

semi-aberta e composta pelas seguintes perguntas nesta ordem: Qual é sua visão 

da pixação? Pixação é para ser apreciada? Como você começou a pixar? Como foi 

no início, fácil, difícil? Aonde foi o início? Me conta sobre o documentário que você 

participou? Qual a diferença para você da pixação de antigamente para nos dias de 
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hoje? Você está a bastante tempo nesse meio? Quanto tempo você ficou sem pixar? 

Você considera que a popularização da pixação foi benéfica? Como é esse 

marketing dentro da pixação? Quais são as modalidades da pixação? E quais 

dessas você prefere? Qual é o valor da pixação na sua vida? Vocês saem pixando 

em qualquer lugar ou tem uma preparação em relação à visibilidade do lugar? E 

porque quando eles desceram não foram embora e voltaram e dormiram lá? Tem 

muita diferença entre a pixação de São Paulo e do Rio de Janeiro? Você sente falta 

de pixar? 

Além da entrevista individual, foi também objeto de estudo o documentário 

“PIXO” (2009). É um filme de caráter documental produzido por João Wainer e 

Roberto T. Oliveira que aborda o tema da pixação na cidade de São Paulo. O filme 

conta sobre as origens da pixação e como se tornou uma forma de expressão desde 

os tempos da ditadura militar. O documentário também mostra o cotidiano dos 

pixadores em suas casas, trabalho, reuniões de pichação. Apresenta a vida na 

periferia, os afetados, a ação da polícia militar e acompanha os sujeitos nas saídas 

para pixar. Sua discussão gira em torno de algumas perguntas, tais como, se o pixo 

é também arte e do que se trata a pixação como fenômeno social. No decorrer da 

filmagem mostra que na verdade a pixação é também uma forma de manifestação 

da cultura do proletariado jovem de São Paulo, que está fortemente ligado a uma 

questão político-sócio-cultural.   

Para cumprir os objetivos do estudo, a entrevista realizada foi gravada e 

transcrita e está anexada ao final do trabalho. 

 

2.6 SOBRE OS CUIDADOS ÉTICOS 

 

A entrevista foi realizada em uma única sessão, em dia e horário acertado 

com o entrevistado. Antes de dar início à entrevista, o entrevistado assinou um 

TCLE - Termo de consentimento livre e esclarecido, o qual foi assinado em conjunto 

pelo pesquisador e seu orientador. O TCLE é um termo explicativo no qual se 

esclarece que a participação na pesquisa é voluntária e também solicita autorização 

para que a entrevista seja gravada e transcrita. Além de garantir ao participante o 

sigilo de informações que possam identificá-los. Com o intuito de preservar a 
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identidade do participante, este não será identificado durante a análise dos dados, 

quando da citação de suas falas, será chamado apenas de entrevistado.  

 

2.7 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DO TEMA 

 

Antes de iniciarmos este capítulo, gostaria de esclarecer que a minha 

intenção neste trabalho não é psicopatologizar a escolha pela pixação e nem por 

nenhuma outra, muito pelo o contrário, as referências a que faço mão da psicanálise 

não vêm com caráter de diagnóstico, mesmo que ela tenha construído seus 

conceitos advindos inicialmente de um estudo clínico patológico, ao decorrer do 

tempo esses conceitos foram se ampliando e ganhando novos sentidos, para poder 

problematizar inclusive o que é considerado normal; o inconsciente no início era um 

problema pertencente apenas aos histéricos, depois Freud formulou que todo mundo 

tem inconsciente, o narcisismo a princípio Freud achou que era um problema 

apenas dos psicóticos, depois também percebeu que todo mundo tem narcisismo; a 

identificação histérica a mesma coisa, a ambivalência na relação com o pai a 

princípio também seria problema apenas dos neuróticos obsessivos, e depois foi 

percebendo que não, todos têm isso. Portanto, enquanto estou me debruçando no 

quadro dos pixadores a minha intenção não é de uma psicopatologização, a 

psicanálise tenta sair da sombra da psicopatologia, ao mostrar que seu objetivo é 

tentar entender a partir de um certo distanciamento, buscar uma forma de 

compreender o funcionamento mais geral da mente humana. Toda pesquisa 

psicanalítica no espírito freudiano caminha por essa via, inclusive este trabalho. 

Entendemos neste trabalho a prática da pixação como um fenômeno cultural 

e social que ocorre a partir da formação de um coletivo e que este tem grande 

importância na vida do sujeito, Freud cita Le Bon, no texto “Psicologia dos grupos e 

análise do ego (1921)” já explicavam o efeito do grupo no indivíduo,  

 

[...] O indivíduo que faz parte de um grupo adquire, unicamente 
por considerações numéricas, um sentimento de poder invencível 
que lhe permite render-se a instintos que, estivesse ele sozinho, 
teria compulsoriamente mantido sob coerção (FREUD, 1974, p. 
36). 
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Desta maneira, o grupo intensifica os sentimentos do sujeito, ao mesmo 

tempo em que, segundo Freud o indivíduo perde a personalidade consciente, 

predominando a personalidade inconsciente, isto é, ocorre uma redução da sua 

capacidade intelectual, pois de acordo com Le Bon em Freud o indivíduo “age pelo 

instinto”. Possui a espontaneidade, a violência, a ferocidade e também o entusiasmo 

e o heroísmo dos seres primitivos4 (Ibid., 36.)”. O autor também diz que foi devido 

aos grupos que a sociedade realizou seus maiores avanços, pois graças à formação 

de um grupo é que se consegue dar potência ao sujeito de uma forma que sozinho 

ele não alcançaria. O sentimento de identificação (conceito que vamos tratar melhor 

mais na frente) que o indivíduo tem quando está em grupo é usado como motor da 

força coletiva, essa força que é efeito da formação de grupo. Segundo Freud, um 

grupo é mais do que a soma de seus indivíduos. Neste trabalho falaremos sobre o 

grupo de pixadores especificamente, mas que também ocorre com as torcidas de 

futebol (COELHO, 2015) ou nos grupos políticos, por exemplo, que o sujeito se 

constitui, nessa troca encontram força, desejo para tentarem de alguma forma, obter 

prazer, amenizar e enfrentar as diversas tensões, situações de conflito e desamparo 

que a sociedade moderna produz no sujeito, pois este coletivo se torna também uma 

das formas que esse indivíduo encontra como via de expressão do seu desejo. 

Mas o que a psicanálise entende como desejo? E de que forma podemos 

lançar mão desse conceito neste trabalho? Seu significado é complexo, porém 

tentaremos explicar aqui. De acordo com Freud no texto “A interpretação dos 

sonhos”. 

3 DESENVOLVIMENTO 

3.1 O DESEJO PARA A PSICANÁLISE 

 

O pensamento, afinal de contas, nada mais é que um substituto 
de um desejo alucinatório e é por si próprio evidente que os  
sonhos  têm  de  ser  realizações  de desejos,  uma  vez  que  
nada  mais,  a  não   ser  um  desejo,  pode  colocar  nosso  
aparelho mental em ação (FREUD 1996a, p. 604). 

 

                                                             
4
 O emprego da palavra “primitivo” é um uso comum da época no meio científico, pois eram 

influenciados pela teoria de Darwin. 
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 Ou seja, é o desejo que move nosso aparelho psíquico, pois, para a 

psicanálise o sujeito é movido por desejos inconscientes, como o desejo de matar, o 

desejo do incesto, do canibalismo entre outros;  

 

A intensidade dos desejos incestuosos ainda pode ser detectada 
por detrás da proibição contra eles e, sob certas condições, o 
matar ainda é praticado, e, na verdade, ordenado, por nossa 
civilização. É possível que ainda tenhamos pela frente 
desenvolvimentos culturais em que a satisfação de outros 
desejos, inteiramente permissíveis hoje, parecerá tão inaceitável 
quanto, atualmente, o canibalismo. (FREUD, 1996c, p. 06) 

 

Só que as realizações desses desejos acarretariam na destruição da 

sociedade, o seu fim, e para isso não ocorrer são criadas as leis civis, uma prova 

disso segundo o autor é que, 

 

A lei apenas proíbe os homens de fazer aquilo a que seus 
instintos os inclinam; o que a própria natureza proíbe e pune, seria 
supérfluo para a lei proibir e punir. Por conseguinte, podemos 
sempre com segurança pressupor que os crimes proibidos pela lei 
são crimes que muitos homens têm uma propensão natural a 
cometer. Se não existisse tal propensão, não haveriam tais crimes 
e se esses crimes não fossem cometidos, que necessidade 
haveria de proíbi-los? (FREUD, 1996d, p. 129) 

 

A partir disso, o sujeito passa então a viver um conflito, pois é obrigado a se 

submeter às regrais sociais e passa a ter que administrar a vontade de realizar 

desejos que por lei são proibidos pela sociedade. É desta forma que Freud afirma 

que é o desejo que move o aparelho psíquico, pois em função de resolver esse 

conflito criam-se alguns recursos para evitar as sensações de desprazer como o 

recalque que separa o funcionamento entre o consciente e o inconsciente. 

O desejo segundo o autor nunca vai ser saciado, porque na verdade ele 

remete a uma falta, Freud em “A interpretação dos sonhos” define o desejo como “a 

força que traz o elemento mnêmico de uma experiência de satisfação” (FREUD, 

1996a, p. 153) isto é, o desejo é inconsciente e tenta reproduzir uma lembrança do 

primeiro momento em que conseguimos descarregar a pulsão, no seio da mãe, onde 

fomos alimentados e acolhidos. Desta forma a satisfação integral do desejo nunca 
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será alcançada, pois sua relação é com um objeto simbólico, o que o seio da mãe 

simboliza, criando uma falta no indivíduo que será impossível de ser suprida. 

 Diante disso podemos perguntar, já que o desejo nunca será saciado, pois 

ele representa uma falta, o que fazemos então? Essa pergunta não tem uma única 

resposta porque a verdade é que cada pessoa vai, de sua maneira, tentar arrumar 

um modo de suprir esta falta. Como dissemos antes, é o desejo que move o sujeito, 

nós sempre acreditamos que o desejo vai ser suprido, por exemplo, na nossa 

fantasia cremos que se a gente conseguir realizar tal desejo específico vamos atingir 

um nível de felicidade que nunca fora antes experimentado por nós. “Se eu pudesse 

comprar essa casa, minha vida mudaria totalmente, meus problemas iriam acabar”; 

“se eu emagrecer dez quilos vou ser a pessoa mais feliz do mundo”; “eu preciso 

comprar aquele carro porque sei que com ele vou ser feliz, ele vai me trazer a 

felicidade que estava faltando”. Entretanto, mesmo nós não conseguindo atingir a 

satisfação plena, imaginária, ainda sim conseguimos descarregar a energia da 

pulsão, isto é, ao menos, quando atendemos a certas ligações do desejo a objetos, 

essas experiências nos geram prazer, uma via da descarga pulsional, pois é uma 

forma de atingir parcialmente esse desejo. No entanto, mesmo após a realização 

desse ato, a satisfação completa não vem e então buscamos novamente outra forma 

de satisfação. Nesse sentido, somos seres desejantes é através das nossas 

escolhas que podemos obter algum tipo de prazer. E como vimos, o caminho que 

cada um vai buscar para expressa-lo é singular e individual, o que torna também 

cada sujeito diferente de acordo com Freud, 

 

A felicidade, no reduzido sentido em que a reconhecemos como 
possível, constitui um problema da economia da libido do 
indivíduo. Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos: 
todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo 
específico ele pode ser salvo. Todos os tipos de diferentes fatores 
operarão a fim de dirigir sua escolha. É uma questão de quanta 
satisfação real ele pode esperar obter do mundo externo, de até 
onde é levado para tornar-se independente dele, e, finalmente de 
quanta força sente à sua disposição para alterar o mundo, a fim 
de adaptá-lo a seus desejos (FREUD, 1996c, 47). 

 

É nesse sentindo então que busco como objeto de reflexão no presente 

trabalho investigar quais são as motivações que levam o indivíduo a uma escolha do 

“ser pixador”. E para que a gente possa pensar a partir do viés psicanalítico porque 
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alguém adota determinada forma de subjetivação, existem dois conceitos que 

parecem ser essenciais trabalharmos aqui. Como acabamos de ver acima, o desejo 

é o primeiro ponto a ser levado em consideração para justificarmos uma escolha, 

pois é esse desejo singular do sujeito que vai falar sobre a sua individualidade. O 

segundo ponto é o conceito de identificação trabalhado por Freud, que vai falar 

sobre a forma a partir da qual o sujeito se situa em grupo.  

 

3.2 IDENTIFICAÇÃO 

 

Desta maneira, proponho que nos debrucemos aqui sobre as diferentes 

maneiras com que Freud trabalhou o conceito de identificação. No texto “Psicologia 

dos grupos e a análise do ego” (1974.) conseguimos perceber três diferentes tipos 

de identificação que o autor concebeu, sendo a primeira delas a identificação 

narcísica, depois a identificação ao pai e por último a identificação histérica. Porém, 

antes de nos aprofundarmos sobre elas, sugiro explicar brevemente a definição do 

conceito de identificação. Segundo o “Vocabulário de Psicanálise” de LAPLANCHE e 

PONTALIS a identificação é um, 

 

Processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, 
uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou 
parcialmente, segundo o modelo desse outro. A personalidade 
constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações. (2001, 
p. 226). 

 

Ou seja, segundo a teoria psicanalítica presente no texto de Freud “O 

narcisismo”, a identificação é o que constitui o laço emocional e é também uma das 

vias existentes para criar um vínculo com o objeto libidinal. Ela é fundante, pois na 

primeira infância o ego5 se funda em uma identificação com o objeto de amor que a 

mãe encontra no bebê. É através disto que o bebê se torna sujeito, e pode então se 

amar. O que significa então que o bebê começa a se amar porque ele é o objeto de 

amor da mãe, ele se identifica com aquele objeto que a mãe ama, e logo passa a ser 

ele. O ego se oferece como objeto de amor para o inconsciente na falta desse 

objeto, e a primeira vez que isso acontece é nesta identificação com a mãe.  

                                                             
5
 Ego tem o mesmo significado que “eu”. 
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A partir desse conceito definido vamos agora nos ater respectivamente sobre 

cada tipo identificação. Freud explica que a identificação narcísica se constitui 

quando o ego assume as características do objeto libidinal. O ego se oferece ao 

inconsciente6 substituindo um objeto externo que foi perdido, ele se transforma no 

objeto amado e o introjeta tornando-se então tão semelhante ao objeto que passa a 

ser o próprio, pois assume suas características. Por exemplo, a menina ama a mãe 

e sabe que não vai conseguir possui-la, então se torna parecida com ela de alguma 

forma para se transformar no objeto externo amado. Freud explica no texto “Luto e 

melancolia”, 

  

Se o amor pelo objeto - um amor que não pode ser renunciado, 
embora o próprio objeto o seja - se refugiar na identificação 
narcisista, então o ódio entra em ação nesse objeto substitutivo, 
dele abusando, degradando-o, fazendo-o sofrer e tirando 
satisfação sádica de seu sofrimento [...] não se envergonham nem 
se ocultam, já que tudo de desairoso que dizem sobre eles 
próprios refere-se, no fundo, à outra pessoa (FREUD, 1917, p. 
254). 

 

Então, este exemplo seria uma representação de uma identificação narcísica, 

porém, não nos interessa tratarmos dela aqui, pois diz respeito a um tipo de quadro 

que parece estar ligado às neuroses narcísicas, melancolias entre outros (FREUD, 

Neurose e psicose, 1924) e como o nosso maior interesse neste trabalho é estudar a 

entrada no grupo dos pixadores, seria além de preconceituoso, sem embasamento o 

suficiente para afirmar que isso é um quadro melancólico ou com algumas das 

características acima. O nosso objetivo aqui é pensar sobre a entrada em um grupo, 

e são justamente os dois outros tipos de identificação; histérica e ao pai, que 

designam uma entrada em um grupo. A partir disto, vamos ver de que maneira elas 

funcionam. 

Freud chega nessa ideia de afiliação ao pai através do pai da horda presente 

no texto “Totem e tabu” (1996d). A partir da teoria de Darwin vigente na época, ele 

acreditava que o homem “primitivo” vivia em grupo, ou em hordas pequenas, e como 

era o pai que dominava todas as mulheres, inclusive a mãe, inaugurava-se então o 

desejo de mata-lo. A identificação ao pai é oriunda do complexo de Édipo, e um 

derivado da primeira fase da organização da libido, da fase oral, Freud inclusive diz 

                                                             
6
 No texto ele se refere ao inconsciente como Id, que tem o mesmo significado  
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que nos “primitivos” o canibalismo era uma prática comum, pois eles acreditavam 

que ao ingerir o corpo do inimigo eles estariam se apossando de sua força também, 

 

Que tenham comido o cadáver do pai, nada tem isso de 
espantoso, dado que se trata de canibais primitivos. O ancestral 
violento era certamente o modelo invejado e temido de cada um 
dos membros dessa associação fraterna. Ora, pelo ato de 
absorção, realizavam sua identificação com ele, apropriando-se 
cada um de uma parte de sua força (FREUD, 1912- 13, 163 apud 
DOR, 1991, p.30). 

 

É a partir da identificação ao pai que o sujeito pode formar e/ou pertencer a 

um grupo. Diz respeito a se submeter ao desejo do pai de um lado, e por outro lado 

é o sentimento de que eu preciso me parecer com meu pai porque assim eu 

conseguirei o objeto do meu desejo, a mãe. Ou seja, só ocorre a identificação com o 

pai, pois ambos têm o objeto de amor em comum, à mãe. Por exemplo, o menino se 

identifica com o pai e o toma como modelo ideal a seguir (ideal do eu)7, mas logo 

esse desejo de identificação se torna ambivalente, pois ele nota que o pai é também 

uma ameaça em relação ao amor da mãe e deseja afasta-lo.  

Vemos em organizações como o exército que todos estão submetidos ao 

general, isto é, todos ali estão submetidos à vontade do general porque consideram 

a figura do general para além de um chefe, é visto como um valor e devido a isso, 

todos eles podem ser camaradas na guerra porque como todos eles compartilham o 

mesmo objeto de amor, o general, eles se vêem de forma igual e lutam pelo mesmo 

ideal, como irmãos. Além do exército, várias organizações funcionam dessa 

maneira, na verdade a sociedade como um todo funcionaria dessa maneira, tem 

alguns valores que todos nós nos filiamos a eles. Pensando dessa forma, vemos 

que os grupos de pixadores estão submetidos a esses mesmos valores sociais, pois 

fazem parte da mesma sociedade, veremos então como eles se relacionam com 

isso. 

 

 

 

                                                             
7
 Veremos esse conceito melhor mais a frente. 
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3.1 A IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DO PIXO 

 

Diante disso, vimos que um grupo estável se forma através de um processo 

identificatório, e só é possível ocorrer esse processo a partir de uma identificação 

com a figura do pai. Mas de que maneira o pai se torna fundamental para a 

constituição do grupo? É ele que desempenha o papel de moldar o que é chamado 

de ideal comum, que une essas pessoas. Segundo Freud, o sujeito só tem o 

sentimento de pertencimento a um grupo porque existe uma identificação com os 

outros egos deste grupo. Isto é, a formação do grupo ocorre quando um ego se 

identifica com outros egos que tem um ideal em comum (o ideal do ego). E esse 

processo identificatório que ocorre dentro do grupo só é possível existir porque já 

houve uma identificação com o pai na primeira infância, possibilitando agora então 

uma identificação a um grupo, a outras pessoas que compartilham desse mesmo 

modelo de ideal do ego. Foi a figura do pai que serviu como base para um modelo 

identificatório de formação de um grupo, pois o pai passa a assumir o papel de ideal 

do ego.  

E o que seria o ideal do ego? Segundo Laplanche e Pontalis (2001, p. 222) é, 

 

Expressão utilizada por Freud no quadro da sua segunda teoria do 
aparelho psíquico. Instância da personalidade resultante da 
convergência do narcisismo (idealização do ego) e das 
identificações com os pais, com os seus substitutos e com os 
ideais coletivos. Enquanto instância diferenciada, o ideal do ego 
constitui um modelo a que o sujeito procura conformar-se. 

 

É uma instancia separada do eu a fim de substituir o narcisismo primário. 

Devido ao complexo de Édipo a figura imaginária de perfeição que a criança constrói 

acerca si mesma é quebrada, causando nela uma ferida narcísica. Em busca de 

recuperar essa ideia de perfeição que se tem quando é criança constitui-se uma 

instancia de Ideal do ego, uma substituição simbólica do narcisismo infantil, e que 

assume um caráter de meta a ser alcançada pelo ego, que ele tenta se aproximar. 

Os pais ocupam esse papel de ideal do ego, e ao longo do tempo vamos 

substituindo por figuras que admiramos, como um mestre, professor, líder, os 

colocando neste lugar de ideal do ego. Embora eu nunca alcance este ideal, eu 
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presumo ser possível alcança-lo, pois assim consigo almejar uma completude 

narcísica. É isso o que me faz ir em busca do desejo. 

 Tentarei exemplificar esse modelo de identificação, na figura a seguir 

utilizada por Freud no final do capítulo 8 de “Psicologia dos grupos e análise do ego” 

(FREUD, 1921, p. 147), ilustrando na horizontal, onde o “Eu” (ego) se encontra entre 

o ideal do eu, que foi primeiro formado pela figura do pai já descrito acima, e o 

objeto do eu, que seria a figura da mãe. O objeto externo é o que captura os 

indivíduos do grupo, eles o introjetam no lugar de “Ideal do eu”. Diante disso como 

vimos acima se torna possível se identificarem um com os outros, que é o modelo de 

identificação histérica ilustrado na vertical, que veremos de uma forma mais 

detalhada mais a frente.  

 

Fonte: FREUD, 1921, p. 147 

 

A partir disso, sugiro que possamos refletir sobre a entrada em um grupo, 

especificamente a entrada no grupo dos pichadores com base neste modelo de 

identificação trabalhado por Freud, e por isso ele será contemplado neste capítulo. 

 

O inconsciente racial emerge; o que é heterogêneo submerge no 
que é homogêneo. Como diríamos nós, a superestrutura mental, 
cujo desenvolvimento nos indivíduos apresenta tais 
dessemelhanças, é removida, e as funções inconscientes, que 
são semelhantes em todos, ficam expostas à vista (FREUD, 1921, 
p. 85) 

Figura 3 - Esquema de Freud 
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Nesse trecho destacado Freud já mostra que são as diferenças que ficam 

ocultas, o que é semelhante, tem força para cobrir o que é heterogêneo, e é essa 

similaridade que fica exposta de início em um grupo. Ou seja, o grupo é formado a 

partir da identificação entre os pares, dando uma ideia de que todos os egos são 

equivalentes. 

O modelo de identificação descrito acima (ao pai) parece ser um fenômeno 

ideal para pensarmos a fala dos entrevistados sobre a prática cultural da pixação. 

Respectivamente, olhando a partir da identificação ao pai podemos percebê-la de 

duas formas: tanto como um problema/questão identificatória, uma espécie de 

reivindicação social: “já que eu também pertenço ao grupo, faço parte dessa 

sociedade e me submeto às mesmas regras sociais que todos vocês”, no entanto, 

esse “pai”8 não olha pra ele, pelo contrario, ao invés de exercer seu papel de 

cuidado e proteção ele exclui e discrimina (o que é muito fácil perceber quando 

olhamos para a configuração das grandes metrópoles, sua dinâmica é cada vez 

mais excludente dos negros, dos jovens, dos pobres). Entretanto, essa é uma luta 

ambígua; tanto no viés do processo de identificação, (a ambivalência de amor e ódio 

ao pai), como no fenômeno da pixação, pois ao mesmo tempo em que o pixador 

precisa ser visto e se faz ser visto por essa sociedade, é de uma forma enigmática. 

Ele escreve na superfície do muro mais alto possível, porém de uma maneira ilegível 

para o resto da população Como diz Gustavo Coelho em “Pixação: uma escrita 

enigma, um desvelar recuo”: 

 

Como empreender, então, uma escrita que não esteja, em sua 
superfície, absolutamente refém da missão de “mostrar” um 
significado, que, portanto, não se “abra” em legibilidade, que 
opere então por uma paradoxal mostra do recuo, por uma forma 
disforme, mas que não seja somente traço, pintura, que ainda 
assim seja letra, seja palavra, seja escrita? (COELHO, 2016 p. 
237) 

                                                             
8
 A palavra pai nesse contexto diz respeito a figura do Estado, pois entendemos que na nossa 

sociedade atual se espera que o Estado exerça essa função. 
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Figura 4 - Pixo 3                       

 

Fonte: http://www.nossajacarei.com.br/nj2015/2015/06/em-
primeira-discussao-camara-aprova-projeto-para-inibir-pichacao-

em-jacarei/ 

 

A partir disso, escolhi mostrar um trecho da entrevista realizada para nos 

ajudar a vislumbrar melhor essa questão: 

 

 Aqui em Cabo Frio9 quem é pichador é morador de rua [...]” 

[...] Tanta coisa hoje em dia é considerado arte, tem coisa tão fútil 
que é considerado arte, ela pode até ser considerada arte 
também, mas é muito mais do que isso, é protesto, atitude, 
vivência, revolta... É... Eu não sou muito de romantizar a pichação 
não. É um desvio de conduta mesmo. [...] No Brasil não, na 
sociedade em geral é um lugar que cultua totalmente o patrimônio 
privado né, público, dá mais valor a isso às vezes do que à vida, 
então é perca de tempo querer discutir isso, pichação é pra 
incomodar mesmo, a partir do momento que a sociedade entender 
e achar ela bonitinha pra mim ela não é mais pichação, o papel 
dela é incomodar mesmo. Uma vez que uma moça me procurou 
também e a primeira pergunta que ela fez foi assim para mim: “e 
se Picasso pichasse, pichação seria arte? ”Aí eu falei se fosse 
arte não seria pichação, né?. (ENTREVISTADO, APÊNDICE) 

 

E podemos pensar que o grupo dos pichadores funcione como um subgrupo 

também, porque eles têm regras próprias de funcionamento interno, uma ordem 

social própria deles com suas normas, seus interditos, suas regras. É um subgrupo 

dentro desse grupo maior, da mesma forma que existe o subgrupo “exército” dentro 

                                                             
9
 Nome da cidade escolhida de forma aleatória para proteger a identidade do entrevistado 
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da sociedade, então existe o subgrupo “pixadores” dentro do subgrupo sociedade. E 

é ali o lugar que ele se inclui e se nutre, pois naquela sociedade ele tem 

reconhecimento e prestígio. É como se esse grupo se construísse como uma sub 

sociedade porque a sociedade maior em que eles queriam estar dentro não os vê, 

os exclui. E também é de uma forma dupla porque ao mesmo tempo em que esse 

grupo tem as suas próprias regras e formam sua própria sociedade civil ainda assim 

ele quer se visto pelo grupo que o afastou, mesmo que seja através da agressão, do 

ressentimento. 

 

Já faz parte da cidade... A pixação tem a cultura cara, é uma 
subcultura, não tem historia, não tem registro, nada, mas existe 
uma cultura muito forte que pô, existe reuniões de pixação no Rio 
de Janeiro, em São Paulo principalmente, que tem pessoas que 
são reconhecidas, tem gente que tem caderno de assinatura, que 
pega a assinatura dos caras que admiram, existe vários 
admiradores... É uma cultura bem fincada mesmo, tem seus 
alicerces, mas só quem é de dentro entende.” (ENTREVISTADO, 
APÊNDICE)  

 

Como Freud fala no texto “Mal-estar da civilização” (1930[1929]), quando a 

diferença entre grupos é pequena e não acentuada, em nome da coesão interna do 

meu grupo, direciono a agressão para fora dele, ou seja, para outro grupo. Porque 

de acordo com o autor precisamos de uma via para escoar nossa agressividade, e 

quando pertenço a um grupo, nos aliviamos através do amor e o narcisismo das 

pequenas diferenças desaparece entre os indivíduos, porém, em um segundo 

momento a fim da sobrevivência do grupo, a hostilidade aparece com mais 

intensidade direcionada para a oposição.  

 

A pichação de São Paulo é uma comunicação fechada, é da 
pichação para a pichação. Então na verdade ela não se comunica 
com a sociedade, ela é uma agressão, ela é feita para agredir a 
sociedade. [...] O pichador quando vai criar a logomarca dele ele 
busca uma originalidade nesse letreiro para estar chamando atenção 
nas ruas, então não é só rabisco. Existe um processo criativo, um 
processo artístico muito bem elaborado para ele estar criando a 
marca dele (PIXO, 2009). 
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Figura 5 - Pixo 4 

 

 

Fonte: 

https://www.facebook.com/besidecolors/photos/a.300216570
007456.87088.220293567999757/1446931148669320/?type

=3&theater (Roda cultural de Olaria) 

 

 

3.2 A IDENTIFICAÇÃO HISTÉRICA ATRAVÉS DO PIXO 

 

E por último, pensamos aqui em interpretar, pela fala do entrevistado, a sua 

escolha na pixação a partir de uma identificação histérica. Por quê? Como esse tipo 

de identificação pode se relacionar com a escolha da pixação? Lembrando que os 

dois tipos de idenficação (ao pai e histérica) não são antagônicas, elas podem 

ocorrer simultaneamente. 

A identificação histérica se caracteriza quando o ego identifica-se com um 

traço de outro ego, que realiza um desejo do primeiro. Ele utiliza esse traço do outro 

como uma via de expressão de um desejo inconsciente. Sendo assim, o sujeito não 

precisa realizar o desejo, ele se satisfaz quando se identifica com outro ego que está 

realizando um desejo seu. Quando, por exemplo, a filha percebe que a mãe é objeto 

de amor do pai e então ela passa a ter alguma característica da mãe, com isso ela 

pode fantasiar que é a mãe e então assim pode possuir o pai. Isto é, eu preciso ser 

o objeto de desejo do outro, por isso vou me espelhar em outros que são objeto de 
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desejo de alguém. Vamos nos remeter novamente a tabela que se encontra na 

pagina 27. 

Ela está representada na vertical, que como vimos neste exemplo existem 

três egos (eu) na tabela, e eles se identificam entre eles, uns com os outros, em 

pares, possibilitando dessa forma, a identificação entre esses “ego” (eu), ou seja, um 

grupo. 

Freud no texto “Fragmentos da análise de um caso de histeria” concebeu a 

identificação histérica enquanto ele atendia pessoas que sofriam com a histeria, um 

de seus casos mais conhecidos é o caso Dora, onde além de outras coisas Freud 

percebeu que ela se identificava histericamente com a senhora K, pois ao permitir 

que a senhora K tivesse um caso de amor com seu pai, Dora estaria se satisfazendo 

através da senhora K. Porém, ele percebeu que esse tipo de identificação vai além 

do quadro da psicopatologia, o nome de uma identificação “histérica” não quer dizer 

que o sujeito seja um neurótico sofrendo de histeria, ele é apenas um modo de 

identificação que faz parte da vida de todos nós. 

Esse tipo de identificação também fala de um tipo de laço social, só que não é 

um laço social de uma submissão em grupo ou a um mesmo ideal, a identificação 

histérica diz respeito a uma busca de satisfação de um desejo, a partir de uma 

identificação a outro que eu suponho que satisfaz esse desejo, isto é, eu me 

identifico a alguém que esta satisfazendo um desejo e eu suponho que esse desejo 

é o meu também, então a partir disso posso me ligar a essa pessoa. É um outro tipo 

de laço diferente da submissão ao pai, mas parece que também se faz presente no 

tipo de relação que algumas dessas pessoas dentro da pixação tem entre elas. Com 

isso, percebemos que esses dois tipos de identificação podem ser usados para 

analisar os discursos selecionados. 

Vimos que a identificação é um conceito importante para justificar as escolhas 

que fazemos ao longo da vida. E a identificação histérica propriamente se dá a partir 

de um traço do outro, neste caso o traço é o pixo, e, ao ver esse traço, o pixo faz 

supor que isso fala algo de mim, é me identificar com isso. Quando o entrevistado 

conta que em criança, ao andar nas ruas e olhar os pixos das outras pessoas, isso 

chamou sua atenção, capturou-o de alguma forma, ele passavou a imaginar quem 

eram essas pessoas, o que elas faziam e logo depois ele passou a querer fazer 

igual e começou a pixar. Entendemos que ele, ao reconhecer esses pixos como algo 
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significativo, está dizendo para si mesmo que isso o representa, que isso diz algo 

sobre ele, sobre o seu desejo, identificando-se, então, de uma forma histérica. Ao 

olhar esses pixos e também ao ir pixar, ele sente que consegue se expressar, que 

isso faz sentido para ele.  

 

Eu sempre admirei pixação, desde criança, eu morei no Rio de 
Janeiro desde moleque mesmo, desde criança mesmo eu andava na 
rua e pensava “caralho quem que faz isso, será que passa por mim 
na rua quem fez isso” e sei lá imaginava várias paradas, ficava 
olhando viajando, como que o cara chegou lá em cima e tal, sempre 
tive essa curiosidade, desde criança mesmo ficava olhando lá em 
cima e ficava abismado mesmo, acha interessante pra caramba. Aí 
começa como aventura de adolescente mesmo, pegar a lata e sair 
pixando por aí (ENTREVISTADO, APÊNDICE) 

 

 

Figura 6 - Pixo 5 

  

 

Fonte: 
ttps://www.facebook.com/besidecolors/photos/a.300216570007
456.87088.220293567999757/1445628502132918/?type=3&th

eater 

 

É também através da identificação histérica que fazemos escolhas na vida, 

inclusive profissionais, dando um exemplo: a menina vai ao médico, ela não sabe 

nada sobre esse médico, ela não sabe se ele é casado, se ele tem filhos, se ele 

gosta de comer hambúrguer, se ele é gay, se ele é flamengo ou fluminense, se é PT 

ou PSDB, só sabe que ele é médico, mas a realização desse ato médico faz com 

que ela se identifique com ele de alguma forma, pois esse ato médico realiza um 

desejo que ela supõe ter também. Você pode então perguntar: qual é o desejo que 
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ele estaria realizando dela? Sobre isso não sabemos, pode haver diferentes 

interpretações a partir de qual seja seu desejo, mas o ponto chave aqui é isto: 

explicar a identificação com os pares, com aqueles que se consideram iguais. Por 

que se consideram iguais? Porque o que eles fazem satisfaz um desejo particular, e 

isso aproxima uns dos outros, pois acreditam ter o mesmo desejo. Voltando para o 

entrevistado, ele pode pensar: “essas pessoas pixam, então imagino que eles 

querem ser aceitos socialmente da mesma forma que eu quero, logo eu também vou 

pixar, pois sinto que eles satisfazem esse desejo que eu tenho (que interpretamos o 

de ser aceito socialmente). Eu me identifico com eles, então me vejo fazendo parte 

desse grupo – dos pichadores”. Na fala abaixo destacada, o entrevistado da um 

exemplo disto, pois, ele atribui a todas as pixações o mesmo sentido dele, como se 

a motivação de todos fossem iguais às dele. 

 

É o lado sujo da sociedade, acho que é um grito de insatisfação, 
se o mundo fosse perfeito, o Brasil fosse perfeito não ia ter essa 
vontade das pessoas em querer transgredir. [...] -Mas acho que é 
isso, a pichação é insatisfação mesmo, é apropriação também né 
(ENTREVISTADO, APÊNDICE). 

  

 

 

Fonte: https://hiveminer.com/Tags/pixos 

       Figura 7 - Pixo 6 
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É o desejo em comum, o suposto desejo em comum, porque na verdade ele 

fantasia sobre o que essas pessoas desejam quando pixam. Ele não sabe qual é o 

desejo de cada pixador e nem se todos os pichadores têm o mesmo desejo, mas ele 

pode supor diversas coisas, por exemplo, que eles querem agredir a sociedade, e é 

por isso que ele consegue se identificar com eles, pois na sua fantasia todos 

partilham do mesmo desejo. E por esse mesmo motivo que, quando ele descobre as 

suas biografias, ele deixa de se identificar, pois essa fantasia é destruída, então 

prefere saber apenas sobre um traço, pois só com esse traço é possível continuar 

pertencendo ao grupo. Como aparece na citação da página 36. 

Outra possível interpretação é pensar o gosto de olhar falado diversas vezes 

na entrevista. Ele sente prazer em olhar a pixação e se identifica com os outros que 

têm o mesmo tipo de prazer, o prazer em olhar e pensa: se as pessoas que gostam 

de olhar e admirar da mesma forma que eu, vão pixar, eu também vou fazer, pois 

assim eu vou poder participar dessa mesma comunidade de prazer. Aqui haveria a 

possibilidade de pensar essa formação do grupo não por partilharem um desejo, 

como foi falado antes, mas sim por compartilharem um prazer. Que nesse caso 

aparece como o prazer em olhar 

3.3 O PRAZER ATRAVÉS DO PIXO 

 

[...]Aí tem janela, que pra mim é uma das modalidades mais foda 
da pixação, mais difícil. Você tem que ficar garrado na janela, se o 
cara abrir pode te empurrar. Você tem que ficar do lado de fora, é 
difícil pra caramba, você não entra, aí tem que segurar colocar a 
mão aqui em cima e tem que se equilibrar. E tem lugares que é 
fininho, difícil, e se alguém abrir pode te empurrar, é a pixação 
sempre em cima da janela, é a que eu acho mais admirável pelo 
grau da dificuldade. Mas hoje em dia pixação é profissional né, 
tem gente pixa de borda, tem uns caras no Rio de Janeiro que 
fizeram tipo uma escada de piscina pra pegar aquelas pontes, 
viaduto né, eles colocam a escada no parapeito assim desce pela 
escada e faz a parada. Tem janela, topo, marquise, andarilho, 
basicamente são essas as modalidades. (ENTREVISTADO, 
APÊNDICE) 

 

Como vimos, analisando a fala do entrevistado, a partir da qual temos 

recursos para construir algum tipo de argumentação, vimos que o gosto dele pela 
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pixação começou quando ele ficava admirando o pixo de outras pessoas, ou seja, o 

outro cometeu um ato e nesse ato satisfiz certos desejos inconscientes que são 

dele. E ele imagina-os fazendo as pixações e fica imaginando como é a vida deles e 

fantasiando sobre isso, o que o faz sentir um imenso prazer. 

 

Figura 8 - Pixo 7 

 

Fonte: https://defeitocolateral.wordpress.com/tag/vila-cruzeiro/ 

 

Pois isso atende um desejo dele de olhar algo, parece então que seu prazer 

está em olhar e não tanto no ato de pixar em si. Ir pixar faz parte do processo, uma 

forma de estar integrado nesse meio, pois assim ele consegue atualizar o seu 

prazer, já que depois de pixar ele olha, admira. Em relação ao prazer de olhar, 

podemos chamá-lo de um prazer perverso10, do voyeurismo, de olhar alguma coisa 

secreta do outro que eu tenho recalcado. Eu não explicito esse prazer, não vivo em 

ato, ele apenas aparece através desse traço que é a pixação, tanto que quando 

retira esse “véu”, ao investigar a vida dos pichadores, é sempre meio decepcionante. 

 

[...]tinha uns caras que você admirava. Igual eu conheci um cara 
que po, desde pequeno eu via a pixação dele em tudo que é 
parte, em qualquer lugar do rio, o cara era uma lenda viva mesmo, 
e as paradas dele eram grande pra caralho mesmo, qualquer 
lugar que você ia você via o nome do cara. [...] Ele é coroa, deve 
ter uns 70 e poucos anos... Aí quer dizer, graças a internet eu 

                                                             
10

 A palavra perverso segundo a psicanálise não se remete a algo ruim, ou má, como é conhecido 
popularmente, mas apenas um prazer sexual que não é estritamente genital, está ligado a outros 
tipos de prazer como a boca, olhos entre outros (FREUD, Os três ensaios sobre a sexualidade, 
1905). 
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finalmente conheci ele, mas assim perdeu aquele glamour sabe? 
(ENTREVISTADO, APÊNDICE) 

 

Nesta outra fala abaixo, podemos ver essa perspectiva sobre o seu gosto em 

olhar os pixos quando o entrevistado conta que após sua filha nascer, ele quis parar 

com a pixação e não conseguia nem olhar para os pixos na rua: 

 

[...] Mas eu consegui parar finalmente, minha filha nasceu em 
2011 pixei umas 3, 4 vezes e parei, aí eu fiquei parado, aí eu parei 
cara, não aguentava nem olhar pra pixação na rua, eu não era eu, 
eu queria tirar aquilo de mim que sabia que tava me atrapalhando, 
eu tava tentando ser outra pessoa, não era eu, aí deixava de falar 
com algumas pessoas, às vezes uns menó, moleque novo que ta 
começando, vinha “ah caraca você que é o não sei o quem” 
pedido pra mim assinar a folha, que tem muito isso na pixação, a 
pessoa te admira ela vem e traz uma folha e pede pra tu botar sua 
pixação que ela guarda, tá ligado [...](ENTREVISTADO, 
APÊNDICE) 

 

 

Essa interpretação parece ganhar uma nova perspectiva quando também na 

entrevista ele descreve o destino que deu para sua vida. Resolveu que não iria mais 

pixar e há anos não pratica mais, com isso abriu uma loja em que vende artigos 

voltados para a pixação como spray, roupas, entre outros. Desse modo ele mostrou 

que conseguiu dar uma nova direção para o desejo, criou uma forma de conciliar 

uma profissão e um hobby com o seu prazer de olhar, já que mesmo não pixando 

mais, ainda consegue atualizar seu desejo na loja conversando com os clientes que 

sempre vão lá, vendendo os artigos, escolhendo as roupas com as estampas de 

pixação que ele gosta. Enfim, vivenciando seu prazer de uma nova forma. Em vista 

disso, pensamos interpretar esse destino como um mecanismo de sublimação, 

tendo em vista o conceito de sublimação que se caracteriza por usar a força da 

pulsão sexual para investir de forma criativa em um objeto que é socialmente aceito, 

ou seja, a loja. Nem por isso não podemos deixar de perceber aí a presença da 

identificação histérica, em que o outro satisfaz um desejo e por eu me identificar com 

esse outro eu não preciso realiza-lo, basta eu perceber que nós temos uma ligação. 

  

Quando acontece alguma coisa relacionada a pixação acabam 
vindo conversar comigo né, pra vê se eu conheço e tal, qualquer 
parada. [...] Hoje em dia a pixação é um mercado mesmo. Essa 
marca aqui, é uma marca do Rio é a marca que mais vende aqui 
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na loja, é a marca que mais representa a pixação carioca, essa 
camisa aqui eu acho bem conceitual, tem camisa que é bem 
pixação mesmo, essa aqui retrata bem o cenário urbano, que é 
um lugar todo sujo, com morador de rua caído no chão ainda, aí 
tem vários caras lendários, esse binho deve ter morrido em 80 e 
pouco e ainda tem muito nome dele, ele fez uma montagem com 
vários nomes [na camisa], esse Tyler aqui tá coroão, deve ter uns 
50 e poucos anos e pixa até hoje, tem vários nomes no Rio, pra 
mim ele é o segundo maior pichador do Rio em questão de 
quantidade.” (ENTREVISTADO, APÊNDICE) 
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4 CONCLUSÃO 

 

Quando olhamos, a partir da identificação histérica e da identificação ao pai, 

percebemos que esses dois fenômenos de identificação são formas de fazer o 

sujeito não olhar e encarar o seu próprio desejo, a sua singularidade, pois 

pertencendo ao grupo ele acaba se igualando ao demais sem se dar conta de qual é 

o seu desejo. Não aparece a sua forma específica de estar dentro do grupo, só 

existe o grupo de “pixadores”, uma homogeneidade. Contudo, quando prestamos 

atenção no discurso do sujeito e o escutamos, percebemos ali toda a sua 

singularidade, pois, para além da fala consciente, existem outras partes que dizem 

mais sobre esse fenômeno do que o “discurso oficial”. Essa é a postura da escuta 

psicanalítica, se ater onde está o desejo inconsciente do sujeito.  

O entrevistado fala da sua forma específica em pertencer ao grupo, como o 

prazer que ele tem em olhar, o gosto pela história da pixação, uma preferência maior 

por certos tipos de modalidade dentro da pixação e é esse conjunto que mostra o 

que há de particular dele no grupo, a sua singularidade e subjetividade, o que não é 

pura identificação. É ali onde está o sujeito propriamente dito, pois é onde o seu 

desejo se encontra. Ele não é só uma pessoa que se sente um excluído social e 

quer ser incluído, ele é uma pessoa que tem essas particularidades, e isso diz mais 

sobre ele do que só o fato de pixar. A pixação é um caminho do desejo, uma via de 

expressão, mas não é o desejo final. Ela pode proporcionar uma satisfação 

identificatória para alguns, e isso diz sobre o processo identificatório do indivíduo, 

mas não é um determinante absoluto sobre quem é esse sujeito.   

 

A pixação ela carrega uma máscara, tem muitas pessoas que 
acham ela feia, que é um bicho que passou por ali... É questão de 
conviver, de aprender a ter uma percepção sobre ela, você vai 
começar a ver o belo nela (PIXO, 2009). 
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Figura 9 - Rerportagem sobre quando a pixação ainda era novidade na cidade de São Paulo. 

 

Fonte: http://besidecolors.com/recortes-da-pixacao/ 

 

Portanto, percebemos que a pixação é apenas uma via que o sujeito usa para 

dialogar com seu meio, mostrando também que a problematização não é em torno 

do pixo, e sim essa relação com a sociedade que produz um sentimento de 

abandono. O entrevistado expressa que o problema é social, o fato de não ser visto, 

a invisibilidade social: 

 

Não é agradar, tipo assim, ela [a pixação] existe entendeu, não 
tem como você negar que ela existe. Eu acho maneiro ter 
documentário sobre isso porque ela é uma parada escondida, é 
igual a um morador de rua... Você passa por ele na rua e nem vê, 
tipo assim a pixação é realidade no Brasil, em qualquer lugar que 
tu passar tem pixação no Brasil, mas não é falada nada dela... 
(ENTREVISTADO, APÊNDICE). 
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Figura 10 - Pixo 8 

 
Fonte: http://photosregys.blogspot.com.br/2011/12/imperialismo-e-um-tigre-de-papel.html 

 

A sua forma de ser enxergado é através do pixo. E para sociedade o pixador 

é um incômodo, a nossa sociedade vê a pixação como se fosse um problema e o 

pixador sabe disso. É exatamente através deste lugar de “problema” que ele tenta se 

comunicar com o coletivo. Isto é, se o pixo é considerado problema, é um problema 

social e não para quem pratica. Para o pixador não há objeção alguma, há para a 

sociedade, e o pixador escolhe se manifestar exatamente através disto que é visto 

como problema. E isso é algo importante. 

É um mecanismo análogo ao que Winnicott descreve no livro “Privação e 

delinquência” (REF), sobre certos adolescentes que cometem atos transgressivos, 

como quebrar vidraça, furtar certos objetos etc. Eles sabem que isso é visto como 

um problema para o outro e por isso eles o fazem. De acordo com Winnicott “o 

comportamento anti-social nada mais é, por vezes, do que um SOS, pedindo o 

controle de pessoas fortes, amorosas e confiantes” (2002, p. 131). Segundo o autor, 

quando um adolescente tem uma atitude dessas, na verdade o que ele quer é ser 

pego pelo outro e amado. Refletindo a partir do nosso tema, podemos pensar nessa 

relação do pixador com a sociedade, esta não ama o sujeito que pratica pixação, e é 

exatamente por isso que ele quer chamar atenção, como se dissesse: “vocês não 

me amam, então eu pixo seu muro, me ame”, ele espera receber um cuidado e 

acolhimento desse coletivo que não o faz.  

Por este motivo, meu objetivo não é colocar o pixador no lugar de criminoso, 

nem condenar a sociedade, o intuito é mostrar como os dois se movimentam nesse 

jogo de xadrez. A sociedade quer muros limpos, então ele pixa. A pixação só veio 



42 
 

depois dos muros limpos, nunca antes. Se ninguém se importasse com isso, ele não 

pixaria, ele vai fazer algo que incomoda, porque incomoda. Pois ao incomodar, a 

sociedade o olha, e a sua intenção é receber o cuidado dela. 

Desta forma, entende-se que seu ato ganha outro significado, ele aponta para 

uma falha no sistema, por trás do muro sujo existe a denúncia de que a sociedade 

não está cumprindo o papel de acolher todos os seus indivíduos.  

 

A tendência anti-social caracteriza-se por um elemento nela que compele 
o meio ambiente a ser importante. O paciente, através de pulsões 
inconscientes, compele alguém a encarregar-se de cuidar dele” 
(Winnicott, 2005, p. 139) 

 

 

Figura 11 - Pixo 9 

 

Fonte: 
https://www.facebook.com/besidecolors/photos/a.30021657000
7456.87088.220293567999757/1473188012710300/?type=3&t

heater 

  

 No ponto de vista do Winnicott, é exatamente isso que o “delinquente” faz, 

ele é uma pessoa que denuncia algo, pois diferente do que muitos pensam, ele não 

é alguém que está querendo se dar bem ao quebrar a vidraça ou ao cometer alguma 

infração. Segundo o autor, ele se diferencia do criminoso, que seria alguém em 

busca de ganhos narcísicos no sentido de se dar bem através de um ato ilegal, um 

ato não aceito socialmente. Já o delinquente - é desta forma que autor se refere- sua 

intenção não é ter um benefício próprio, o que ele realmente deseja é chamar 
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atenção do outro para sua dor, ele quer ser amado pelo outro. Quando um (a) 

menino (a) furta, geralmente furta objetos sem importância, doce, borracha do 

colega, não uma quantia extremamente alta de dinheiro ou coisas do tipo. Winnicott 

diz que, se isso não for cuidado, pode ser que se torne um criminoso, mas o ato dele 

não exerce esse significado. Não é para enriquecer ilicitamente que ele furta, e nem 

está em busca daqueles objetos, ele está reivindicando algo ao qual ele tem direito e 

foi privado: amor, cuidado, proteção. 

Espero que o presente trabalho possa ter contribuído de alguma forma para o 

debate das questões socioculturais através da psicanálise. Essa pesquisa teve uma 

grande importância no meu percurso acadêmico, não só no que diz respeito ao 

conhecimento e aprofundamento do tema específico, à teoria psicanalítica, mas, 

principalmente, para o meu crescimento pessoal.  Pretendo continuar estudando e 

me aprofundando sobre o tema a fim de obter uma melhor compreensão do assunto, 

podendo assim contribuir para um debate mais amplo. 
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APÊNDICE 

 

ENTREVISTA – 22/07/2016 

 

– Qual sua visão da pixação? 

– Então, eu não sou muito... Minha visão é diferente da maioria das pessoas, 

tem gente que defende pixação como arte, eu acho que primeiramente, pixação não 

se limita a arte, pode até ser também, tanta coisa hoje em dia é considerado arte, 

tem coisa tão fútil que é considerado arte, ela pode até ser considerada arte 

também, mas é muito mais do que isso, é protesto, atitude, vivência, revolta... É... Eu 

não sou muito de romantizar a pixação não. É um desvio de conduta mesmo, não 

tem como você querer explicar o porque você faz a pixação, ainda mais pra uma 

pessoa assim de fora igual você. A pixação não é pra ser explicada, quem vive ela é 

quem vai saber mesmo, não tem como você... Eu acho que é perca de tempo você 

querer explicar, romantizar pra alguém como é o pixo porque é um desvio de 

conduta, e a pixação é polemica mesmo, eu espero que ela nunca seja entendida 

por quem não faz ela. É o meu pensamento, porque eu vejo muita gente hoje em dia 

romantizando a pixação, não tem... Ainda mais no Brasil é um lugar que... No Brasil 

não, na sociedade em geral é um lugar que cultua totalmente o patrimônio privado 

né, público, dá mais valor a isso às vezes do que a vida, então é perca de tempo 

querer discutir isso, pixação é pra incomodar mesmo, a partir do momento que a 

sociedade entender e achar ela bonitinha pra mim ela não é mais pixação, o papel 

dela é incomodar mesmo. 

– Sim... 

– Igual teve uma vez que uma moça me procurou também a primeira 

pergunta que ela vez foi assim pra mim: “E se Picasso pixasse, pixação seria arte?” 

Aí eu falei, se fosse arte não seria pixação, né? 

– Eu vi aquele filme, documentário, “pixo” sabe? Achei muito interessante e 

vários caras no filme falaram a mesma coisa que você, eles até falaram no 

documentário “ah a classe média/alta acha que tudo que eles não entendem é arte! 

Pixação não é arte, é totalmente diferente” 
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– Aham, é... Como eu falei, pode até ser, mas não é a característica principal 

dela, pode ser arte também... Essa é a minha visão, até porque a pixação não é uma 

ciência exata né, cada pessoa que você trocar uma ideia vai pensar uma coisa 

diferente. 

– Sim. 

– Mas deturparam muito os valores, como você disse que assistiu o 

documentário que o pessoal tem essa visão é porque tem um pessoal mais antiga, 

hoje em dia a pixação deturpou muito os valores mesmo, tem muita gente que 

acredito que pixa pra ser reconhecido, pra ser aceito em algum grupo, alguma tribo, 

alguma coisa assim... Perdeu bastante a essência, mas a real pixação, a pixação de 

raiz, a intenção dela é incomodar mesmo, não é ser entendida... 

– Não é para ser apreciada? 

– Não é para agradar, tipo assim, ela existe entendeu, não tem como você 

negar que ela existe. Eu acho maneiro ter documentário sobre isso porque ela é 

uma parada escondida, é igual um morador de rua você passa por ele na rua e nem 

vê, tipo assim a pixação é realidade no Brasil, em qualquer lugar que tu passa tem 

pixação no Brasil, mas não é falada nada dela, eu acho legal essa tribo de fora 

querer entender, mas ela não é para ser entendida não, eu acho legal o 

documentário contanto a cena né, o que cada um acha disso. 

– Sim... Acho muito difícil você passar, olhar e não sentir nada... Você vai no 

Rio de Janeiro, no centro é uma parada absurda, você olha e pensa “caraca como 

que o cara subiu aqui e tal” 

– Então, falando do Rio, São Paulo, a pixação já é implantada na cidade, não 

tem como ver! 

– É, já faz parte da cidade, do meio urbano né? 

– Já faz parte da cidade... A pixação tem a cultura cara, é uma subcultura, 

não tem historia, não tem registro, nada, mas existe uma cultura muito forte que pô, 

existe reuniões de pixação no Rio, em São Paulo principalmente, que tem pessoas 

que são reconhecidas, tem gente que tem caderno de assinatura, que pega a 

assinatura dos caras que admiram, existe vários admiradores... É uma cultura bem 

fincada mesmo, tem seus alicerces, mas só quem é de dentro entende. Todo 
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documentário que eu vejo, além desse “pixo” aí que foi criado por pichadores 

mesmo né, fora isso eu vejo que os documentários tem uma ideia bem superficial 

mesmo, que claramente foi de pessoas que fizeram que não tem envolvimento 

– Não procurou se envolver né, tem um cara que eu admiro muito, não sei se 

você conhece ele, Gustavo Coelho? 

– Eu vi o trabalho dele! Estou até querendo usar o trabalho dele também... 

– É, Então ele é um cara que criou vinculo com a galera mesmo, entendeu a 

rapaziada, antes de gravar qualquer coisa, de fazer qualquer documentário ele é um 

cara que de fora da pixação eu considero ele um dos maiores entendedores, que 

entranhou a parada nele mesmo, ele respirou, absorveu a cultura mesmo, pra ter 

propriedade para falar sobre isso. 

– Claro, eu acho que por mais que você participe você nunca vai entender 

totalmente a realidade porque você não pertence a esse grupo né? Então é uma 

coisa que sempre vai ser um olhar de uma pessoa de fora mesmo, mas mesmo 

assim acho que é importante você tentar entender o máximo possível antes de 

qualquer coisa, embora você nunca vá ter a propriedade de quem é do meio para 

falar sobre o assunto... Mas pelo menos vai ter uma visão um pouco menos 

deturpada, vai ser a sua visão e não a que os outros dizem. 

– Eu acho que vivencia né cara, acho que vivencia é mais importante do que 

qualquer coisa, sobre tal assunto que você vá falar, fazer um trabalho qualquer 

coisa, vivencia é mais importante que a faculdade, ter a vivencia da parada né, tá no 

meio, não conhecer por livros, ter a vivencia da parada mesmo. 

– Verdade! Eu queria saber como foi o inicio pra você, como que começou? 

Foi difícil? Como que foi? 

– Eu sempre admirei pixação, desde criança, eu morei no Rio de Janeiro 

desde moleque mesmo, desde criança mesmo eu andava na rua e pensava “caralho 

quem que faz isso, será que passa por mim na rua quem fez isso” e sei lá imaginava 

várias paradas, ficava olhando viajando, como que o cara chegou lá em cima e tal, 

sempre tive essa curiosidade, desde criança mesmo ficava olhando lá em cima e 

ficava abismado mesmo, acha interessante pra caramba. Aí começa como aventura 

de adolescente mesmo, pegar a lata e sair pixando por aí. 
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– Foi no Rio de Janeiro mesmo que começou? 

– Foi 

– Quantos anos você tinha mais ou menos? 

– Devia ter 14, 15 anos... Mas tipo assim a parada não tem explicação não 

cara, como eu tava falando, a pessoa gosta, olha, cria curiosidade... E começa a 

querer entender qual é da parada, se interessar cada vez mais... Meu pai falou algo 

para mim “po da família não tem ninguém que faz isso, eu não faço isso, seus 

irmãos não fazem isso” não tem explicação a parada, tu olha e gosta, porque o que 

rola muito hoje em dia é conhecimento, respeito por afinidade, é igual... Por isso que 

eu não gosto muito, sinceramente, desse negocio de reportagem, já vieram me 

procurou bastante pra isso, ainda mais depois desse documentário do Gustavo 

Coelho que ele veio aqui em Cabo frio11 filmar comigo. 

– Não sabia desse documentário não 

– Tem um documentário dele, é “pixo-ação” o nome, ele foi lançado, esse 

DVD dele saiu só agora, no começo do ano, porque quando ele fez, ele preparou, 

ficou quase 1 ano gravando, ele primeiro rodou na França, nos países europeus, ai 

quando chegou no Brasil aquela TV cultura eu acho comprou o direito, aí só passava 

na TV cultura, ou TV Brasil não lembro, aí agora que ele lançou tem na internet, no 

youtube. 

– Po, que maneiro! E você tá no documentário? 

– To, nem parece eu, eu era muito novo foi em 2008, 2009... Mas eu perdi o 

fio da meada, o que eu tava falando mesmo? 

– Você tava falando da entrevista que muita gente te procurou depois disso.. 

– Ah então, eu não sou muito desse negocio de entrevista porque eu vejo 

muito pouco reconhecimento e respeito por afinidade, igual eu já vi um cara que eu 

seguia no Facebook que era lá de SP eu acho, que ele vivia botando texto sobre 

pixação, falando e tal, aí depois de um tempo pixaram o local que ele trabalhava, ou 

ele morava, alguma coisa assim, aí ele queria ajuda da galera pra descobrir quem 

que pixou, revoltado, fez um post revoltado, é o que eu vejo muito, falando aqui da 

nossa realidade, eu vejo gente falando que admira pixação, mas se for na casa 

                                                             
11 Nome da cidade escolhida de forma aleatória para proteger a identidade do entrevistado. 
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deles já não gosta. Por isso que eu acho que a pixação não tem que ser explicada 

pra quem é de fora também entendeu, é submundo a parada mesmo, não é pra... É 

pra quem tem vivencia mesmo, a maioria das pessoas que fazem entrevista hoje em 

dia é isso, é por isso que eu falei que eu respeito muito o Gustavo, é um cara que a 

linha de pensamento dele é totalmente transgressora, e ele se envolveu bem com a 

galera pra fazer. A pouco tempo atrás teve uma moça da faculdade que me procurou 

p fazer, a professora da faculdade alí em frente ao shopping, e eu comecei a 

conversar com ela e perdi o interesse porque eu via que ela tava querendo 

direcionar minhas perguntas, ela fazia umas perguntas querendo direcionar minhas 

respostas já, umas perguntas vazias, ela queria que eu falasse ali pra ela pegar o 

negocio mastigado e botar no trabalho já 

– Aham, as queria asfrases de efeito né? 

– É, porque pixação é moda hoje em dia né? 

– Você acha que está há quanto tempo assim, na moda? 

– Ah, eu acho que... 

– Uns 5 anos, 10 anos? 

– É, por aí, 2010 por aí... 

– Antigamente você acha que ela era ainda mais fechada? 

– A internet cara, eu falo que a internet atrapalha mais que ajuda, porque por 

ter as informações muito mastigadas fica fácil, qualquer um acha que entende né, lê 

meia dúzia de coisas espalhadas na internet e já acha que entende, e perdeu muito 

a essência da pixação, que era essa parada de submundo, porque antigamente 

tinha muito disso, tinha um cara que você admirava igual eu conheci um cara que 

pô, desde pequeno eu via a pixação dele em tudo que é parte, em qualquer lugar do 

Rio, a cara era uma lenda viva mesmo, e as paradas dele eram grande pra caralho 

mesmo, qualquer lugar que você ia você via o nome do cara. 

– E qual era o nome dele? 

– Kimbra, ele é coroa, deve ter uns 70 e poucos anos... Aí quer dizer, graças 

à internet eu finalmente conheci ele, mas assim perdeu aquele glamour, antes você 

quer conhecer, tu tinha que ir numa parada de pixação, numa reunião uma parada 

assim, tu tinha que ter vivência da parada, tinha que ter envolvimento, a internet hoje 
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em dia popularizou essa parada então normalmente perde a essência... Então acho 

q internet atrapalha pra caralho tudo, mais do que ajuda. 

– Entendi... Você já está há muito tempo também nesse meio né? Não é algo 

recente pra você, e acaba que você tem uma vivencia diferente da galera de agora 

né? Por isso eu quis vir até você para entrevistar. 

– Eu não pixo mais... Eu comecei a pixar em 2002 e aí pixei até 2011, aí eu 

parei, minha filha nasceu em 2011 aí eu já tava com desgosto com a pichação, 

achava que ela só tinha atrasado minha vida, é o que eu tô falando cara, a pichação 

é tipo como um câncer tá ligado, você não faz ela porque você... Esse pessoal que é 

moda por causa de internet como eu falei, não dura muito tempo, vai pixar no 

máximo 2 anos, 3 anos e vai parar, pixação é uma parada que quem era nunca foi 

né? O cara fala “Ah eu era...” Nunca foi né? Tipo assim ele passou por uma moda, 

mas eu parei em 2001 porque eu tava querendo tirar isso de mim, eu sentia que a 

parada tava fodendo minha vida, não tinha me dado nada de bom, mas eu não 

conseguia... Mas eu consegui parar finalmente, minha filha nasceu em 2011 pixei 

umas 3, 4 vezes e parei, aí eu fiquei parado, aí eu parei cara, não aguentava nem 

olhar pra pixação na rua, eu não era eu, eu queria tirar aquilo de mim que sabia que 

tava me atrapalhando, eu tava tentando ser outra pessoa, não era eu, aí deixava de 

falar com algumas pessoas, às vezes uns menó, moleque novo que tá começando, 

vinha “ah caraca você que é o não sei o quem” pedido pra mim assinar a folha, que 

tem muito isso na pixação, a pessoa te admira ela vem e traz uma folha e pede pra 

tu botar sua pixação que ela guarda, tá ligado, tem um mercado no Rio de Janeiro 

que movimenta dinheiro até, tem o finado KIK, TIK, os malucos que foram casca, 

que foram lendários da pixação que hoje em dia morreram já, quem tem a folha dele 

hoje em dia vale dinheiro, tem gente que não é pichador nem nada e é colecionador, 

é admirador da arte mesmo, os  caras oferecem 200, 300, 500 reais numa folha  

dessa com a pixação do cara que é raridade, o cara não é vivo mais, aí tratava até 

mal essas pessoas falava que não, que eu não era pichador mais não, tentei tirar 

isso de mim mesmo, ai em 2015 eu voltei, voltei assim, dei uns rolé né pra 

relembrar, matar a saudade 

– Aí você ficou esses anos todos sem pixar? 

-4 anos, eu pixei foi de 2002 até 2011, aí de 2011 até 2015 eu parei voltei no 

final de 2015 dei alguns rolés e me acidentei feio, pixando, tomei um choque de alta 
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tensão, cai de uma altura de 15 metros fiquei fodido mesmo, quase morri, foi Deus 

cara... O médico que me atendeu no novo hospital ele me contou que ele era médico 

da marinha né, da aeronáutica aí quando abriu o novo hospital aqui em Cabo Frio 

ele veio trabalhar aqui, contrataram ele aí eu conversando com ele, ele me falou “pô 

cara, eu sou especialista em choque de alta tensão, de 5000 mil pessoas que 

tomam choque assim que já passaram pela minha mão você é uns dos 15 que não 

aconteceu nada”  

– Nossa, que sorte hein! 

– “Era pra você perder a perna, ou ter queimado até ficar desse tamanho, ou 

ficar maluco, ou morrer mesmo”, fiquei todo fudido, minha perna ficou inchada desse 

tamanho aqui, fiquei um mês no hospital, foi brabo, foi Deus, foi Deus... Aí depois 

disso, tipo assim eu sou um cara que demoro um pouco pra cair à ficha, igual 

quando minha filha nasceu eu já queria parar de pixar, mas dei uns rolé ainda, aí 

quando minha filha tinha quase um ano que caiu a ficha, eu falei sou pai, agora sou 

pai, cai na realidade mesmo, aí esse acidente foi a mesma coisa, depois desse 

acidente quando sai do hospital, tava mal, eu de muleta ainda eu cheguei a pixar 

RISOS, botei uns nome, depois do acidente pixei algumas vezes ainda, agora eu 

tenho medo, falei caralho... Meus amigos no hospital falavam “vai pixar ainda depois 

disso, tá louco nunca mais?”, mas sai e pixei, é o que eu falo a pixação é um câncer 

velho, não tem muita explicação não, tem muita parada mística na pixação, eu 

acredito que tem muita coisa mística, tipo esse acidente que aconteceu, essa minha 

perna é toda de pixação, essa tatuagem é toda de pixação, foi a perna que ficou 

toda fodida no acidente, [na outra perna não tem tatuagem nenhuma] ficou desse 

tamanho, foi o lugar que foi mais atingido, tipo porra, pode ser coincidência, mas 

doidera, como tem um cara lá no Rio, Ceif, que eu admiro pra caralho também, ele 

morreu pixando, ele tomou um tombo da parada, caiu de cabeça, bateu forte de 

cabeça conseguiu ir pra casa ainda, quando chegou em casa dormiu e não acordou 

mais, morreu dormindo.. E... Tem muita parada mística tipo assim, isso daí foi entre 

80 e 90, parou de pixar no inicio da década de 90, deve ter sido até 92, 93 no 

máximo, as pixações todas dele apagaram, a única que não apagou foi a sequencia 

dele que ele escreveu “Ceif, uma chama que nunca se apagará”, essa parada ta lá 

até hoje, se apagando com o tempo já, acho que isso que deixa a pixação 

apaixonante, porque tem muita parada mística dentro dela mesmo, muita parada 
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maneira, conhecendo a historia... Teve também não lembro o nome dele, acho que 

era RON ou Tufão, que no dia que ele morreu ele escreveu uma frase assim: “eu 

amo a vida, mas a morte me namora” foi no dia que ele morreu. 

– Nossa... 

– Pegou a parada, desceu, ele indo pra casa morreu, tipo tem muito bagulho 

místico da pixação mesmo, isso daí é o que eu falo, não tem registro tá ligado, é só 

quem conhece mesmo que se liga mesmo, tem caras que são lendários da pixação 

mesmo, que são respeitados pra caramba, esse cara que falei CEIF, ele é um dos 

malucos que é muito respeitado, morreu, não vive mais, mas é um ícone da pixação 

carioca, ele na época que a pixação era recriminada para caralho mesmo, hoje em 

dia a pixação é bem vista, tipo achava muito mais arriscado você sair antigamente, 

qualquer pessoa que te visse queria arrumar problema com você, gritar, chamar 

policia, morador, hoje em dia esses roles que dei mais recentemente, na rua hoje em 

dia todo mundo tem medo um do outro, se você vê um cara pixando você quer sair 

de perto logo, tá ligado, hoje em dia não tem mais isso de querer arrumar confusão 

mais não. 

 – E você acha que essa popularização da pixação foi benéfica?  

– Eu acho que a pixação foi entranhando né, você vê aqui em Macaé, em 

2006, 2007 a cidade era limpinha, então pixação agrediu muito né, qualquer pixação 

que aparecia era uma revolta, uma fofoca na cidade, hoje em dia já banalizou tá 

tudo pichado, a popularização que permitiu isso. 

– E você acha isso bom ou ruim? 

– O que a popularização?  

– É, porque agora já não tem esse efeito todo como antigamente né? 

– Ah depende cara, tem um lado positivo, mas em relação ao que a gente 

tava falando antes sobre os pichadores, a essência mesmo hoje em dia você vê 

cada vez mais gente pixando que não é pichador, tá querendo mostrar pra alguém e 

não fazer pra ele mesmo tá ligado. Hoje em dia as próprias caligrafias dava para 

você ler, hoje em dia criaram logotipos, tem desenhos da pixações que você olha ali, 

olha aqui você lembra que é o mesmo, figuras mais marcantes. 

– Tem um marketing hoje em dia que usa inclusive letras da pichação né? 
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– Hoje em dia a pixação é um mercado mesmo. Essa marca aqui é uma 

marca do Rio é a marca que mais vende aqui na loja, é a marca que mais 

representa a pixação carioca, essa camisa aqui eu acho bem conceitual, tem camisa 

que é bem pixação mesmo, essa aqui retrata bem o cenário urbano, que é um lugar 

todo sujo, com morador de rua caído no chão ainda, aí tem vários caras lendários, 

esse Binho deve ter morrido em 80 e pouco e ainda tem muito nome dele, ele fez 

uma montagem com vários nomes [na camisa], esse Tyler aqui tá coroão, deve ter 

uns 50 e poucos anos e pixa até hoje, tem vários nomes no Rio, pra mim ele é o 

segundo maior pichador do Rio em questão de quantidade. 

– Tem várias modalidades dentro da pichação né? 

– Tem sim 

– Quais são as modalidades? 

– Tem gente que só anda né, não sobe em nada, espalha nome pela cidade 

toda, o cara pode ser respeitado no meio também, não tem nada a vê, cada um faz 

o que dá pra ele. Tem um cara no rio, FOX, gordão, que tem nome na cidade toda, 

ele só anda. Aí tem janela, que pra mim é uma das modalidades mais foda da 

pixação, mais difícil. Você tem que ficar garrado na janela, se o cara abrir pode te 

empurrar. 

– Você não fica do lado de dentro? 

– Não você tem que ficar do lado de fora, é difícil pra caramba, você não 

entra, aí tem que segurar, coloca a mão aqui em cima e tem que se equilibrar, e tem 

lugares que é fininho, difícil, e se alguém abrir pode te empurrar, é a pixação sempre 

em cima da janela, é a que eu acho mais admirável pelo grau da dificuldade. Mas 

hoje em dia pixação é profissional né, tem gente pixa de borda, tem uns caras no 

Rio que fizeram tipo uma escada de piscina pra pegar aquelas pontes, viaduto né, 

eles colocam a escada no parapeito assim desce pela escada faz a parada. Tem 

janela, topo, marquise, andarilho, basicamente são essas. 

– Qual é essa que quanto mais alta a pixação melhor?  

– Então essa veio bem dessa geração da internet, eu acho muito mais foda à 

janela do que isso, mas é de cada um também né. 

– Qual valor a pixação tem na sua vida? O que é pixação para você? 
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– Cara pixação é só problema, esses dias até falei com o moleque que veio 

aqui na loja, que tava contando que tava com problema em casa, que tava dando 

problema pra ele, eu falei brother, pixação é só problema mesmo, é perder noite de 

sono, perder trabalho porque não consegue acordar no outro dia, problema, é se 

foder mesmo, pixação é só problema, se quer tranquilidade faz yoga outra coisa, 

pixação não tem lado bom não, amizade às vezes... Mas poderia fazer essa 

amizade em outro lugar também, se tu fizer natação vai encontrar amizade tbm, 

sair... Em qualquer lugar que você sair você faz amizade pra vida toda também. 

Pixação pelo menos eu era assim, você tinha que confiar muito no amigo que ia sair 

com você, às vezes tem que depender dele te puxar, te ajudar a subir, segurando o 

outro, tem que confiar muito no outro... Mas não tem nada de muito bom não, é o 

lado sujo da sociedade, acho que é um grito de insatisfação, se o mundo fosse 

perfeito, o Brasil fosse perfeito não ia ter essa brota essa vontade de querer 

transgredir as pessoas.  

– Aqui em Cabo Frio quem é pichador é morador de rua, tipo o que é ta 

pixando uma casa, o cara tá morando na rua, é o que eu disse, a sociedade cultua 

mais o patrimônio privado do que a vida, se você pixa a casa de alguém influente, 

tem dinheiro da uma merda do caralho pra você por causa da pixação, o cara tá 

roubando pra caramba, tá fodendo, roubando verba que podia tá investindo em 

saúde, educação. O que eu concordo é que eu acho que a pixação é um dos 

menores maus, não foi ela que afundou o Brasil a pixação só reflete através dos 

problemas todos e prender pichador é fácil, quero ver prender quem tem dinheiro, 

quem tá envolvido com mensalão essas coisas todas. Mas acho que é isso, a 

pichação é insatisfação mesmo, é apropriação também né, pensando nesse 

moleque que é morador de rua, aqui em Cabo Frio, tenho amigo que o pai dele 

morreu, é dono de uma porrada de imóvel no centro, era um morador muito antigo, 

loteou tudo porque na época não tinha dono e pegou pra ele, aí hoje em dia ele 

morreu e deixou tudo pra filho, no mínimo uns 10 imóveis ele deve ter aí no centro, e 

se você parar pra pensar é a maior injustiça isso né, quanta gente morando na rua? 

Ele não precisa disso tudo né, são varias formas de injustiça... Imposto... Tudo... É 

muita covardia, pixação é um dos menores maus né, sujar a casa de alguém rico, 

que tem dinheiro sobrando pra pagar aquilo, e ela incomoda, a pixação incomoda 

né, por isso não acho que tem que glamurizar ela não, porque na hora que a 
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burguesia começar a ver como arte não é mais pixação, o sentido real é incomodar, 

no Brasil ela começou assim, na verdade foi na ditadura né, quando começaram 

“abaixa a opressão” etc., mas eu digo a pixação com essa cara do cara inventar seu 

nome, começar a espalhar pela cidade, porque na época da ditadura os caras não 

tinham o nome, não era isso né, mas a pixação de hoje em dia começou em São 

Paulo, na década de 80, que a ideia era tudo morador de favela, periferia, e eles 

pensavam pô a policia vem aqui, mete o pau na gente, acaba com tudo e o bairro 

dos riquinhos tá tudo lá, direito, vamos pra lá sujar a porra toda e ia umas 10 

cabeças, maior bandão pra emporcalhar tudo mesmo, assim começou no Brasil, e tá 

perdendo cada vez mais isso, pra incomodar mesmo. Mas também vai da 

responsabilidade de quem ta pixando, a postura, de frases que atinjam mesmo, 

porque tem coisas que eu não concordo pixar também, tipo assim, um exemplo, 

igual aconteceu aqui tempo atrás... Tipo assim, eu não concordo mas não tem como 

falar assim também, pixação não tem regra, pixação as vezes é um bagulho escroto 

mesmo, o cara quer incomodar. Aí o que aconteceu, quando acontece alguma coisa 

relacionada a pixação acabam vindo conversar comigo né, pra vê se eu conheço e 

tal, qualquer parada. Aí o que aconteceu, tinha um cara que tava vendendo 

orquídea, trabalhador, guerreiro mesmo, aí tinha um caminhãozinho baú, aí 

grafitaram o caminhão dele, fizeram umas orquídeas, uns desenhos, mas aí veio o 

moleque e pixou, destruiu a parada que era para o cara trabalhar né, eu mesmo 

achei um vacilo e achei que nem era coisa de pichador, pela letra do cara mesmo tu 

via que era criança, os caras às vezes fez até na inocência... Tava com medo, foi o 

lugar que deu para ele pixar. Então, mas nesse caso assim eu acho escroto a 

pixação porque era um cara que era correria, trabalhador também. Mas num tem 

muito... Pixador é foda cara, pixador é raça ruim, aonde der para ele pixar, ele vai 

pixar, ele quer que o nome dele seja visto e que de comentário. 

– É o mais importante? A visibilidade?  

– É 

– Vocês saem pixando em qualquer lugar ou tem uma preparação em relação 

a visibilidade do lugar? 

– Ah então, depende né, tem cara que sai pixando, mas os caras que são 

admirados na pixação tem todo um plano, as vezes ficam escoltando um mês os 

lugares aonde eles querem pegar, tem umas paradas tipo cinematográficas mesmo. 
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Teve um cara, pô, lá no Rio tem várias histórias lendárias, é vacilo, eu achei escroto, 

mas só que foi parada de filme, tinha um galpão da polícia civil, com vários 

cachorros grandão, os caras jogaram carne com chumbinho pra matar os cachorros, 

não sei se mataram mas provavelmente devem ter morrido aí eles conseguiram 

pegar a parada. Apesar de eu achar escroto a pixação é isso aí, a pessoa num tem 

limites não, ela quer botar o nome dela ela desafia todas as leis mesmo, desafia a lei 

da gravidade, as leis todas mesmo, mas tem várias paradas cinematográficas 

mesmo, teve a pouco tempo atrás que os caras pegaram no prédio da OAB no Rio 

de Janeiro, entraram de terno aí foram lá pro terraço se esconderam, aí quando 

fechou o prédio, fechou tudo eles pegaram a corda, jogaram lá pra baixo, desceram 

tudo de corda pixando aí subiram de novo, se esconderam aí no dia seguinte 

quando abriram eles sairam de terno, normal, sem ninguém perceber, foi um 

bagulho que foi falado pra caramba na pixação, eles filmaram “aí galera tamo saindo 

aqui de terno de manhã”. 

– E porque quando eles desceram não foram embora? Voltaram e dormiram 

lá? 

– Eu acredito que seja por causa do material, que material de escalada 

industrial é caro pra caramba, ou de repente não deu também, porque o prédio era 

muito alto aí as vezes não chegou até o chão. E sei lá também, acho que ia perder a 

graça um pouco, eles pixaram a parada toda lá e ia deixar a corda pendurada? Ia 

ser até mais fácil apagar né? Ah vamos contratar um escalador industrial pra ele ir 

apagando! E eu acho que a pixação também tem muito isso né? Você olhar e 

pensar, caraca como é que esse cara pixou aí? Já existiu lugares que ninguém 

nunca soube como o cara chegou lá. Tem muita marra dentro da pixação também, 

tem uns caras que se acham estrelas, é outro mundo tá ligado? 

– Tem bastante prestígio né? 

– Tem... 

– Eu fui em Resende, é mais perto de São Paulo do que do Rio né, o que eu 

viajei lá é que as caligrafias de lá eram bem parecidas com a de São Paulo, embora 

seja no estado do Rio, acho que também é porque é perto de São Paulo né? 

– E tem muita diferença entre o pixo do Rio e São Paulo? 

– Tem, tem sim, de São Paulo é tag né, que eles falam. 
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– E como é? 

– Tem uma camisa aqui que eu vou te mostrar que ela... Ela aqui é da galera 

dos anos 80 do Rio, hoje em dia a pixação já é bem mais diferente.  

– E você sente falta hoje em dia de pixar? 

– Pô cara, sei lá... Como se diz, eu sinto falta, mas também não tenho muita 

vontade de sair de casa de madrugada, quietinho dentro de casa... Cara, a pixação 

é sem explicação, é uma parada muito doida, tu sair de casa as vezes um frio do 

caramba, de madrugada pra ir pichar, é um prazer que não sei te explicar, mas tipo 

assim, pra que esse prazer? Tu sair, perder a noite de sono, se arriscar, se fude 

todo só pra deixar o nome ali em cima, o bagulho não tem explicação não, eu sinto 

falta, mas não sinto muita vontade de fazer não, saudade né que sente, mas não 

tenho mais essa disposição de sair de casa, arriscar minha vida, acho que a gente 

vai ficando velho e vai ficando medroso né? 

– É 

– Fala um pouco mais da sua relação com a pixação, porque às vezes 

escutando você falar parece ser um pouco de amor e ódio né? 

– É cara, então como eu tava falando com você, eu fiz de tudo pra tirar isso 

de mim, aí de 2008 até 2015, eu trabalhava embarcado tá ligado, e eu ficava muito 

triste embarcado, ficava depressivo mesmo, achava que demorava pra caralho pra 

voltar, sei lá achava aquilo lá uma prisão, não sei se porque acostumado com 

liberdade, tem gente que consegue levar na boa, eu me sentia um lixo lá em cima, 

um merda, as vezes eu trocava ideia com quem já trabalhava a 20 anos, 30 anos 

embarcado eu achava os caras amargurados com a vida, triste por dentro, fica 

distante da família né, vai perdendo contato, aí vai ficando meio distante de tudo, 

sem sentimento com as paradas, fica mais tempo longe de casa, aí não queria mais 

isso pra mim aí eu comecei a meter atestado na empresa, não queria mais 

embarcar, comecei a arrancar uma porrada de ciso, toda vez que era pra embarcar 

eu arrancava um ciso pra vê se eles me mandavam embora né, eu queria ser 

mandado embora, aí quando eles mandaram eu fiquei pensando, porra o que eu vou 

fazer né, não quero trabalhar embarcado mas não aí foi quando eu aceitei a pixação 

na minha vida de novo, não a pixação né, mas a cultura urbana de novo em geral 

né, falei po cara eu sou reconhecido nesse meio de pixação como, os grafiteiros de 
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verdade podem até não gostar da pixação mas reconhecem, aí eu falei po eu tenho 

reconhecimento nessa área, vou investir no sonho, montar uma loja voltada pra isso 

e tal, vamo vê o que vai dá porque não quero voltar a embarcar não. Aí aceitei a 

pixação de novo da minha vida, porque eu não falava mais de grafiti, de pixação de 

porra nenhuma, e eu vi que eu era outra pessoa, eu tentava viver o que eu não era. 

Você pode nunca mais pixar, mas não tem como tirar isso de você, essa linha 

transgressora, a pessoa que não pixa mais e fala mal da pixação hoje em dia pra 

mim nunca foi pixador, fazia pra aparecer mesmo, pra ser aceito alguma parada. 

Mas a pixação não envolve dinheiro, mesmo que tenha um mercado como a gente 

tava falando né, mas quem pixa mesmo não ganha dinheiro, e por isso ela é muito 

mais unida do que o graffiti né, existe muita rincha, muita rivalidade, mas na rua, 

porque se rolar um churrasco com a galera da pixação vai todo mundo. Mas isso 

aqui da região também né, tem uns lugares que tem umas tretas brabas, a galera é 

unida, tem a competição saudável, na rua, pra vê quem é melhor na rua, mas não 

tem ninguém de inimigo não, mas no graffiti tem muito estrelismo né, na pichação 

tem também, mas quem é assim a galera deixa de lado, pra ele perceber que não é 

assim não, que pra mim isso é coisa de moleque, tem uma idade que você é assim 

né? Acha que pode tudo, mas depois passa. E o graffiti tem muito isso, porque rola 

dinheiro né, e tudo que rola dinheiro separada as pessoas, disputa de trampo e tal, 

mas o verdadeiro grafiteiro respeita a pixação, sabe que não é uma evolução da 

pixação, é uma vertente, graffiti é outra parada, veio através da pixação, e hoje em 

dia os grafiteiros são moleques de apartamento, que não tem vivencia de rua, graffiti 

não é só desenhar no papel e pegar o spray. 


