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RESUMO

Estudiosos do meio ambiente artificial, isto é, do espaço urbano habitável que afetado pela
atividade humana corresponde ao conceito de cidade, consideram a pichação – com ch – uma
das principais fontes de poluição visual desse tipo de ambiente. Esta visão tem sido
compartilhada por estudiosos de diversas áreas do conhecimento e também por cidadãos
comuns. Refutando tal visão homogênea, construída em torno de algumas intervenções urbanas,
principalmente da prática da pichação, da pixação e do grafite na cidade de São Paulo, esta
dissertação tem como objetivo depreender a maneira pela qual, por meio do discurso, o pixador
se reconhece como sujeito, se identifica, traduz seu Outro e, com isso, contribui para que a
prática da pixação seja pensada de modo diferente de outros fenômenos originados no meio
urbano. Para tanto, tomou-se como objeto de análise o documentário PIXO (2009), produzido
pelos irmãos João Wainer e Roberto T. Oliveira e, do ponto de vista teórico, recorreu-se à
perspectiva enunciativo-discursiva, assim como feito por Dominique Maingueneau em sua obra
clássica Gênese dos discursos (2008a), na qual o autor propõe princípios sobre o funcionamento
dos discursos. O primeiro deles, o primado do interdiscurso sobre o discurso, implica uma visão
do interdiscurso como anterior e constitutivo do discurso. A esse princípio, articula-se o da
semântica global, segundo o qual todas as dimensões da textualidade discursiva estão
integradas. Esses dois princípios dão sustentação à proposta do autor; os demais, entre os quais
se integra a prática intersemiótica, focada na produção discursiva não verbal (das artes
plásticas, pictórica, musical etc.), decorrem desses fundamentos. Por fim, mobilizado o
arcabouço teórico-metodológico sobre o corpus de referência deste estudo e reconhecidos
alguns dos discursos que permeiam a prática urbana da pixação, a análise final aponta para algo
frequentemente colocado em discussão pelos próprios pixadores: o ato de pixar mantém relação
direta com a visibilidade reivindicada por uma comunidade que se vê à margem de uma
organização social regulada por representações construídas e sustentadas na e pela cidade de
São Paulo.

Palavras-chave: Primado do Interdiscurso. Semântica Global. Pixação. Visibilidade Social.

ABSTRACT
Some scholars of the artificial environment, i.e. of the habitable urban space which after being
affected by human activity corresponds to the concept of city, consider the graffiti one of the
main sources of visual pollution in this type of environment. This perspective has been shared
by scholars from various areas of knowledge and also by ordinary citizens. In rejection of such
homogeneous perspective related to some urban interventions, mainly to the practice of graffiti
tag, murals and other forms of street art in São Paulo, this dissertation aims to understand the
way by which, through discourse, the taggers recognizes himself as subject, identifies himself,
and translates his Other. Thus, it contributes to the practice of graffiti tag to be considered in a
perspective different from others phenomena originated in urban environment. For that purpose,
the object of analysis was the documentary PIXO (2009), produced by the brothers JoãoWainer
and Roberto T. Oliveira. The theoretical framework used was in the enunciative and discursive
perspective, as suggested by Dominique Maingueneau in his classical work Genesis of
Discourses (2008a) in which the author proposes principles on the functioning of discourses.
The first of them, the primacy of interdiscourse over discourse, implies a view of interdiscourse
as anterior and constitutive of discourse. To this principle it is articulated that of global semantic
according to which all dimensions of discursive textuality are integrated. These two principles
support the author's proposal; all the others, including the intersemiotic practice, focused on
non-verbal discursive production (from plastic arts, pictorial, musical etc.), are based on these
foundations. Finally, as the theoretical-methodological framework on the reference corpus of
this study are mobilized and some discourses that permeate graffiti tag practice are recognized,
the final analysis points out something often discussed by the taggers themselves: the practice
of graffiti tag has a direct relationship with the visibility claimed by a community that lies on
the margins of a social organization regulated by representations built and supported in and by
the city of São Paulo.

Keywords: Primacy of Interdiscourse. Global Semantic. Graffiti Tag. Social Visibility.
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INTRODUÇÃO
“— Você estuda a pixação? O que você pretende fazer: defender que é certo pixar?”
“— Mas você acha isso bonito mesmo?”
A propósito de perguntas como essas – as quais nos foram dirigidas ao longo de todo o
trabalho de pesquisa –, eis que, para início desta introdução, entendemos a necessidade de
esclarecer o real objetivo deste estudo, no qual buscamos responder às seguintes perguntas: 1.
Quem são os pixadores vistos por eles próprios? e 2. Quem são seus Outros discursivos?.
Ancorados em arcabouço teórico-metodológico elaborado pelo linguista francês
Dominique Maingueneau – e, portanto, ancorados na perspectiva dos estudos enunciativosdiscursivos –, por meio desta dissertação nos propomos a analisar a maneira como o sujeito
pixador constrói sua identidade, isto é, o modo como ele se reconhece parte de uma comunidade
mediante a visão que tem de si mesmo. Ainda, baseando-nos em depoimentos veiculados pelo
documentário PIXO (2009), propomo-nos também a depreender o Outro (ou os Outros) diante
dos quais essa comunidade formada por pixadores fundamenta seu discurso.
Aqui, ao nos reportarmos à pixação 1 e, por extensão, aos próprios pixadores, grafandoos precisamente desta maneira – com x, quando a Academia Brasileira de Letras, por exemplo,
reconhece somente o registro com ch (pichação) –, cumpre explicitar a que o termo se refere:
grafada com x, a pixação define um fenômeno exclusivamente brasileiro, assim distinguindo
esta de outras práticas urbanas. Principalmente na cidade de São Paulo, utiliza-se pixação para
denominar letreiros que se caracterizam pelo desenho de logotipos 2 de grupos e vulgos, estes
últimos entendidos como a maneira pela qual os pixadores se identificam dentro da sua
comunidade. Tendo na tinta spray, no látex e no rolo de espuma suas ferramentas de escrita, a
pixação é uma prática realizada em suportes não autorizados – condição esta que a diferencia
de alguns tipos de inscrições urbanas, tal como o grafite.
Dedicamo-nos à análise da prática urbana da pixação após observar que, desde os
“ataques” promovidos por pixadores no ano de 2008 em espaços públicos e privados da cidade
de São Paulo, na mesma medida em que aumentava o número de matérias publicadas a seu
respeito em jornais impressos e em portais de internet, a pixação ganhava projeção nos cenários
nacional e internacional através de diversos meios. Na esfera do cinema, por exemplo, por
intermédio do filme Pixadores (2015), produzido pela finlandesa Miia Haavisto, dirigido pelo

1

“A pixação é tão transgressora que subverte até a língua portuguesa, já que, em vez de ser escrita com ‘ch’, como
é correto, é usado por eles sempre com ‘x’” (WAINER, 2006 apud LASSALA, 2007, p. 36).
2
Neste caso, os logotipos coincidem com o nome dos grupos ou gangues dos pixadores.

18

diretor de cinema iraniano Amir Escandari e exibido na 39ª Mostra Nacional de Cinema de São
Paulo. Já na esfera política, com a aprovação do Projeto de Lei 56/2005 3 pela Câmara Municipal
de São Paulo em 14 de fevereiro de 2017, durante a gestão do prefeito João Dória, reacendeuse a tensão que caracteriza a pixação desde sua gênese. Segundo o Google Trends 4, entre os
dias 22 e 28 de janeiro de 2017 – período em que se debatia a constitucionalidade dessa lei –,
houve pico de interesse sobre o tema.
No que tange ao âmbito acadêmico, de acordo com o Catálogo de Teses e Dissertações
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do ano em que os
“ataques” ocorreram (2008) até o ano de 2016 (limite da base de pesquisa da plataforma), foram
elaborados cerca de 57 trabalhos em torno do tema da pichação, sendo que, desse total, boa
parte se concentra em áreas como Comunicação Social, Artes, Arquitetura e Urbanismo,
Psicologia, Educação etc.
Em sua dissertação, Gustavo Lassala (2007; 2014) aborda, por exemplo, os tipos
gráficos da pichação e, em tese de doutorado, a experiência social e estética que a pixação –
com x – proporcionou a Cripta Djan, pixador paulistano cujo auxílio foi fundamental ao
desenvolvimento do nosso estudo. Seguindo com publicações realizadas no Brasil, também em
pesquisa desenvolvida durante o mestrado, Sandro Cajé (2011) analisou a pixação e o grafite
como intervenções da cidade de São Paulo. Em artigo científico, Alex de Toledo Ceará e Paulo
Dalgalarrondo (2008), por sua vez, dispuseram-se a traçar o perfil psicossocial do sujeito
pixador. Já Marcos Antônio Cruz de Araújo (2015) procurou avaliar a maneira como a
sociedade brasileira compreende o dualismo grafite x pichação ancorando-se na noção de
formação discursiva 5 e em formulações de diversos autores, inclusive Dominique
Maingueneau. Eliane Marquez da Fonseca Fernandes (2011), pesquisadora na área de
Linguística com ênfase em texto, análise do discurso e ensino, teve por objetivo investigar a
maneira como a prática da pichação vem mobilizando discursos desde o início do século XXI,
apoiada na perspectiva filosófico-histórica de Michael Foucault, principalmente sob o enfoque
dos estudos sobre o poder em seu eixo genealógico elaborados pelo autor.

3

Criado em 2005 pelo vereador Adilson Amadeu (PTB), o projeto de lei propunha o disque-pichação, canal pelo
qual se receberiam denúncias quando da intervenção de pixadores na cidade de São Paulo. O texto aprovado
reconhece a prática do grafite como manifestação artística e cultural (desde que realizada sobre suporte
autorizado), ao passo que prevê multas de R$ 5 mil para quem for flagrado pixando propriedades públicas e/ou
privadas e de R$ 10 mil para monumentos ou bens tombados na cidade. A lei também determina que
estabelecimentos comerciais deixem de vender spray para menores de 18 anos (PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, 2017).
4
Base de dados que reúne os temas mais pesquisados em datas específicas.
5
Em seu trabalho, o autor ancora-se na visão de Michel Pêcheux para mobilizar a noção de formação discursiva.
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A exemplo de Luciano Spinelli, doutor em Sociologia e Comunicação Audiovisual pela
Université Paris Descartes Sorbonne que aborda a pichação como signo comunicativo
integrado à cidade polifônica 6, notamos que a prática também incita pesquisas acadêmicas sob
tutela internacional. Houve ainda interesse em tratar a prática da pixação pela ótica da
Antropologia, da Arquitetura, das Artes etc. Justamente pela pluralidade semiótica desse
fenômeno urbano, alguns acadêmicos já haviam se proposto a investigá-lo sob a perspectiva da
Análise do Discurso, embora sob outros prismas teóricos e/ou metodológicos.
Haja vista a atividade de pesquisa do analista do discurso, fundada na atenção aos
eventos que ocorrem ao seu redor, o aumento das mobilizações ante uma prática que subsiste
há anos nos motivou a seguir explorando o “universo” dos pixadores. Porém, distinguindo-se
da maioria dos trabalhos aos quais nos referimos até aqui, a análise final deste estudo
fundamenta-se predominantemente em arcabouço teórico-metodológico elaborado por
Dominique Maingueneau em Gênese dos discursos (2008a).
Dado que a prática da pixação envolve elementos de ordem imagética, verificamos que,
a fim de realizar nosso trabalho de forma que pudéssemos avançar na discussão sobre o assunto,
precisaríamos de um corpus que dispusesse de diferentes elementos de análise e de elementos
que não se restringissem à materialidade das palavras. Por isso, ao examinar algumas das
publicações e produções que contemplam planos de diversas semioses, descobrimos em PIXO
– documentário produzido pelos irmãos João Wainer e Roberto T. Oliveira, lançado no Brasil
em 2009 – o alicerce sobre o qual poderíamos mobilizar algumas das noções formuladas por
Maingueneau.
Visando a atingir o objetivo exposto nos dois primeiros parágrafos desta Introdução,
esta dissertação compõe-se de três capítulos. No primeiro deles, concentramo-nos em explicar
a trajetória traçada da graduação até a escolha do curso de pós-graduação e, de forma mais
detalhada, a opção pelo documentário PIXO (2009) como objeto de estudo, bem como a
categorização de uma obra audiovisual – neste caso, o filme documentário – sob a ótica de três
cineastas brasileiros: Silvio Da-rin, João Moreira Salles e Eduardo Coutinho. Ainda no primeiro
capítulo, discutimos a adequação filme/gênero ancorando-nos nas reflexões desses especialistas
na arte do cinema e realizamos uma breve exposição da noção de gênero do discurso elaborada
por Maingueneau (1997; 2008a; 2013). No segundo capítulo, caracterizamos a prática urbana
da pixação paulistana, sua origem e continuidade nos últimos 40 anos apoiando-nos em

6
Não foi possível encontrar tradução da maior parte dos estudos realizados pelo autor. Conforme informações da
plataforma Lattes, Spinelli ocupou-se em tratar o tema da prática da pixação em seus trabalhos de pós-graduação.
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publicações de jornais em versão digital – como Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo –,
naquelas do meio acadêmico, bem como em entrevista que nos foi concedida pelo pixador
Cripta Djan no ano de 2015. Já o terceiro capítulo está organizado na inter-relação
conceitos/análise, sendo que, para tanto, pautamo-nos nas ideias de que ao discurso dos
pixadores precedem outros discursos e de que o Outro discursivo é localizável nos enunciados
elaborados por essa comunidade. Aqui, recorremos basicamente a Maingueneau em sua obra
Gênese dos discursos (2008a), na qual se destacam dois princípios estruturantes e fundamentais
à nossa análise: o da primazia do interdiscurso sobre o discurso e o da semântica global. Nas
considerações finais, a partir de uma investigação mediada por depoimentos extraídos do
documentário PIXO, são discutidos os resultados que contribuem na diferenciação entre as
práticas da pichação, da pixação e do grafite.
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1 CONSTRUÇÃO DO CORPUS

[...] o documentário, ao contrário do que os ingênuos
pensam, e grande parte do público pensa, não é a filmagem
da verdade. Admitindo-se que possa existir uma verdade, o
que o documentário pode pressupor, nos seus melhores
casos – e isso já foi dito por muita gente –, é a verdade da
filmagem.
(Eduardo Coutinho)

Neste primeiro capítulo, não apenas discorro 7 acerca do caminho traçado antes do meu
ingresso no programa de pós-graduação e de me reconhecer como parte de um grupo – mais
especificamente, do Grupo Atelier Linguagem e Trabalho –, como também me detenho a
explicar a constituição do corpus de referência desta dissertação, ou seja, as motivações para
que PIXO (2009) figurasse como principal objeto de análise deste estudo.
Narrada a minha trajetória – e alguns de seus percalços –, atenho-me à apresentação de
PIXO (2009) e a explorar a pertinência do “rótulo” dado a essa obra audiovisual, o de
documentário. Com isso, pretendo averiguar: a relação que o processo de elaboração de uma
obra desse gênero mantém com o processo enunciativo; a forma por meio da qual esse gênero
fílmico se estabelece; e, ainda, a maneira como sua construção pode impactar o enunciado final,
minha análise e as conclusões alcançadas por meio desta pesquisa. Todavia, em não se tratando
de um estudo cinematográfico, o debate sobre o gênero documentário não se desenrola de forma
exaustiva e, uma vez fundamentado nas reflexões de Silvio Da-Rin, João Moreira Salles e
Eduardo Coutinho, incide sobre aspectos que nos permitem examinar o documentário PIXO
consoante o objetivo apresentado. Neste primeiro capítulo, por fim, os apontamentos dos
cineastas brasileiros são mobilizados em harmonia com a noção de gênero do discurso
formulada por Maingueneau.

7

Neste capítulo, durante toda a elaboração da subseção 1.1, optamos por nos debruçar sobre parte do processo de
construção do corpus narrando-o em primeira pessoa do singular, tendo em vista tratar-se de um tema anterior ao
nosso ingresso na pós-graduação, pelo qual nosso interesse já se manifestava não somente no âmbito acadêmico,
como também na esfera particular.
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1.1

Duas estradas divergiam em um bosque amarelo/E pesaroso eu não pude viajar

pelas duas 8

O interesse pela prática urbana da pixação – e, consequentemente, pelo discurso dos
pixadores – surgiu-me ainda na graduação, quando pesquisava fenômenos urbanos, tais como
o grafite. Explico: enquanto procurava por algum mural ou intervenção realizada dentro do
ambiente da cidade que, na ocasião, julgasse “satisfatório” à aplicação de conceitos debatidos
nas aulas dedicadas à Análise do Discurso, deparei-me com o documentário PIXO (2009),
sendo que a primeira das minhas reações foi a de assistir a ele. Ao fazê-lo, elas se tornaram
incontáveis.
Conforme o regimento da instituição de ensino em que cursei minha segunda graduação,
o prazo para conclusão do trabalho final era reduzido e, por isso, tive de fazer a primeira entre
as escolhas que, no mestrado, transformaram-se em verdadeiros dilemas até e para a
materialização deste estudo. À época, utilizei-me do documentário como fonte de consulta –
melhor dizendo, como “pano de fundo” –, referência do contexto social e histórico dos corpora
selecionados para o trabalho de conclusão de curso: uma entrevista concedida por Cripta Djan
em maio de 2015 (ANEXO A) e o texto A arte de ponta-cabeça (2008), de Ivan Marsiglia.
Por diversas razões – incluindo a minha dificuldade em apreender alguns pontos da
teoria elaborada por Dominique Maingueneau –, as questões empreendidas no primeiro estudo
não foram suficientemente debatidas. Portanto, depois de apresentá-lo na Universidade de
Sorocaba (UNISO), debrucei-me novamente sobre os corpora para realizar atividade proposta
no curso intitulado Análise do Discurso: o que é, como se faz? 9, ministrado pela Profa. Dra.
Silma Mendes, que me sugeriu a inscrição no Programa de Estudos Pós-Graduados em
Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PEPG-LAEL/PUC-SP).
Com o apoio da Professora e inspirada pela oportunidade de ter uma fonte de consulta
diretamente ligada ao tema – mesmo depois da apresentação do trabalho de conclusão de curso,
Cripta Djan e eu tivemos disposição para continuar debatendo o assunto –, inscrevi-me no

8

Bê Sant’Anna. Tradução comentada do poema “The Road Not Taken” (1920), de Robert Frost. Qorpus. Periódico
Vinculado à Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFSC. v. 19.
9
Oferecido pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC-SP (COGEAE),
sob a coordenação da Profa. Souza-e-Silva, tem por objetivo “fornecer aos profissionais de diferentes áreas os
conhecimentos necessários para a leitura crítica e a produção eficiente de diferentes gêneros discursivos,
propiciando-lhes um espaço de reflexão sobre linguagem como objeto complexo que permeia e constrói a vida
social, na perspectiva teórica da Análise do Discurso”.
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referido programa e solicitei como orientadora a Profa. Dra. Maria Cecília Pérez de Souza-eSilva, também coordenadora do Grupo Atelier Linguagem e Trabalho (CNPq). Esse grupo de
pesquisa é formado por doutorandos e mestrandos do LAEL/PUC-SP e por pesquisadores de
outras instituições de ensino superior: UERJ, UFF, PUCRS, UFPA, UNIFRAN, UTFPR. As
duas linhas de pesquisa que caracterizam as investigações do grupo, Estudos discursivos e
Linguagem e trabalho, estão centradas no “estudo dos mecanismos de produção e interpretação
de textos que circulam em diferentes esferas de atividade: midiática, religiosa, política,
educacional e, particularmente, daqueles relacionados ao tema trabalho” (ATELIER
LINGUAGEM E TRABALHO, 1997).

Várias dessas investigações, pelas temáticas em

desenvolvimento – como o caráter discursivamente paratópico das pessoas trans, as histórias
de mulheres da periferia: construindo identidades discursivas de (re)existência –, valorizam o
que se produz à margem da academia, inserindo-se nesse conjunto esta dissertação, que se
propõe a ampliar os debates sobre os lugares de fala e de escuta dos grupos minoritários, aqui
representados pelos pixadores.
Assim foi que, no primeiro semestre de 2016, ingressei no mestrado com os materiais
coletados como corpora de referência e de apoio dos dois primeiros projetos e, inocentemente,
acreditei que poderia contemplar todos aqueles aspectos por mim considerados
“importantíssimos e essenciais” para o meu trabalho de pós-graduação “e ser um só viajante,
por muito tempo fiquei ali/Olhando para o chão de uma delas o quanto eu pude/Para onde a
vegetação rasteira se dobrou 10”. Diante dos caminhos apresentados no decorrer do primeiro
semestre, tal como Frost, optei por aquele que considerava mais justo ou, neste caso, ajustado
aos meus objetivos e ao meu tempo no programa, daí elegendo como corpus de referência da
minha dissertação o documentário PIXO (2009). Acerca disso, mais pontualmente, relaciono
minhas justificativas abaixo:
(a)

por ser material que circula livremente na internet, em canais de

compartilhamento de vídeos, trata-se de objeto que exige menos burocracia no âmbito
acadêmico, tais como autorizações de comitês de ética etc. Em princípio, concentrei-me
nesse critério aparentemente superficial para a escolha do objeto de estudo; no entanto,
ao longo do trabalho de pesquisa, descobri que, produzido por iniciativa dos próprios
pixadores, PIXO (2009) é chancelado por parte dessa comunidade, e este último fator

10

Bê Sant’Anna. loc. cit.
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se tornou fundamental à escolha. E, como não bastasse, a discussão exigida pelo filme
documentário tornou a atividade de pesquisa ainda mais interessante;
(b)

se a intenção consistia em avançar sobre as primeiras discussões que eu mesma

havia proposto, não poderia me contentar em, mais uma vez, analisar enunciados que
obedecessem somente à ordem do textual – até este momento, por “textual” leia-se
“texto escrito” –, pois a pixação, tema dos primeiros estudos e também desta dissertação,
envolve elementos de diversas semioses.
Selecionado o corpus de referência, passei outros dois semestres debatendo-me com a
justificativa e o objetivo deste trabalho. Todo o tempo, ambos pareciam extremamente pessoais,
sendo que, por vezes, o objetivo soava como a própria conclusão. Entre escrita, reescrita e
análise do corpus de referência, no início de 2017 – conforme mencionado na introdução – foi
sancionada pela prefeitura municipal de São Paulo a lei de combate à pixação. Vigorando a lei,
meu propósito para/com este estudo tomou outras proporções: não se tratava mais de questões
pessoais, mas da análise de uma prática que, além de criminalizada por legislação federal,
também passou a ser combatida por parte da Câmara Municipal e do prefeito de São Paulo – na
ocasião, João Dória. Por isso, coloquei-me a pensar: O que faz da pixação um dos principais
alvos da gestão de João Dória? Subsistindo há anos, o que a tornou mais incômoda neste
momento específico? Seria realmente/somente um incômodo?
Percebi, que a fim de entender a iniciativa da administração municipal e o que distingue
a prática da pixação de outros fenômenos urbanos, o melhor caminho – e o último a tomar antes
do “fechamento” do trabalho – seria acompanhar a construção da identidade do sujeito pixador
e de seu Outro discursivo por meio de enunciados elaborados e registrados em PIXO (2009),
posto que a obra contempla depoimentos da comunidade de pixadores e de cidadãos paulistanos
que não pertencem a essa comunidade. Inferi que, analisando depoimentos selecionados para
compor o documentário, talvez fosse possível visualizar a maneira como o sujeito pixador se
enxerga na sociedade contemporânea e identificar espaços “vazios” – deixados por outros
discursos – que a prática da pixação preenche e que, por essa razão, promove comoção,
inclusive no âmbito da política.
No meio dessa caminhada, tive a oportunidade de fazer um “tour 11” pelo centro de São
Paulo em companhia do pixador Cripta Djan, de meu primo Giovanni Cattani – responsável
pelo registro fotográfico –, de meu marido e de minha amiga Adriana Caramêz, a mesma pessoa
11
A maioria das fotos anexadas a este trabalho é exclusiva, seguindo um roteiro “desenhado” por Djan em torno
das pixações mais significativas do centro de São Paulo. Entre elas, estão algumas realizadas sobre o Edifício
Wilson Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, que ilustra a contracapa desta dissertação.
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que me ajudou a entender que a pixação transcendia os questionamentos sempre propostos para
debatê-la. A Figura 1 reproduz uma foto ilustrativa de um dos momentos desse “tour”, quando
caminhamos pelo point da capital paulistana – local onde é realizado o encontro semanal dos
pixadores.
Figura 1 – Rua Dom José de Barros.

Fonte: Giovanni Cattani

Para finalizar as justificativas, lembro que, voltada às reflexões de Maingueneau
(2015b) acerca da assimetria do ato de enunciação, observei que, independentemente do corpus
de análise, o real da pixação de alguma forma seria “contaminado”, posto que não sou pixadora.
Por sua vez, PIXO (2009), mesmo que – como assinalado anteriormente – submetido à retórica
dos diretores e produtores, surge da iniciativa de alguns pixadores, a qual foi identificada por
meio do agradecimento 12 abaixo reproduzido:
Agradecimentos Djan Ivson
Em 1º lugar minha família que sempre esteve do meu lado nas piores horas, mãe
Crispiana, tia Zilda, esposa Priscila, filhos Junior e Gustavo, aos manos que me
ajudaram no começo do registro, Alexandre de Maio, Binho Ribeiro, Roney Yoyo,
LZN (VADIOS), THO, Tony (ZL STUDIO), Função RHK. E todos os manos da
pixação que sempre estiveram lado a lado, e não posso esquecer dele que nunca me
abandona Deus! (PIXO, 2009).

12

O texto, transcrito em caráter de citação, encontra-se após os créditos finais do documentário.
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Como proposto por Eduardo Coutinho em O cinema documentário e a escuta sensível,
PIXO (2009) encerra-se em questionamentos, em reflexões, e não em uma solução para a
problemática da pixação; por essa razão, permite que meu trabalho em explorar os discursos
que constituem a identidade dos pixadores ancore-se nele.
Quanto às etapas que precederam a efetiva análise dos enunciados extraídos de PIXO
(2009), uma delas foi a transcrição do texto-fonte no primeiro semestre de 2016. Considerada
sua função nesta dissertação, tal transcrição não exigiu nenhuma marca oficial, de modo que
sua reprodução contemplou a máxima aproximação possível da fala dos personagens – sejam
eles pixadores ou não –, haja vista que, ao longo de meu tempo na pós-graduação, compreendi
que a maneira como o enunciado se constrói reflete o modo como o próprio sujeito se constitui.
A propósito da transcrição, cumpre lembrar que a versão original de PIXO não é legendada –
as legendas foram inseridas depois de algum tempo de reprodução do documentário a fim de
ampliar o público.

1.2 O documentário

Ao discorrer sobre elementos indispensáveis para a caracterização dos gêneros do
discurso, Maingueneau (2013) propõe que, para compreendê-los, é preciso averiguar seus
respectivos modos de existência e irradiação. Consoante o proposto por esse autor, buscamos
contribuições de especialistas na arte do cinema – Silvio Da-rin, João Moreira Salles e Eduardo
Coutinho – com o intuito de recuperar a gênese e a manutenção desse gênero fílmico, também
discursivo.
Segundo Da-Rin (2004), a primeira ocorrência do termo “documentário” é atribuída a
uma crítica 13 escrita por John Grierson sobre Moana, filme de Robert Flaherty. Ainda de acordo
com o cineasta carioca, as primeiras análises dos filmes documentários baseavam-se em
conceitos desenvolvidos pela teoria do cinema ficcional. Ele se vale de Nanook of the North
(1922) – produção de Flaherty anterior a Moana e encarada como “protótipo de um novo gênero
cinematográfico” – para esclarecer os critérios de avaliação empregados aos filmes na ocasião
de seu lançamento, critérios esses que permitiram visualizar diferenças entre Nanook of the
North e Travelogue – este, à época conhecido como filme de viagem centrado na figura do
viajante-explorador-realizador – e, também, entre os filmes de ficção produzidos anos antes da
estreia de Nanook.
13

Publicada em fevereiro de 1926 em um jornal de Nova Iorque.
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Contrapondo a obra de Flaherty aos filmes de viagem, Da-rin apreende a inovação por
meio da perspectiva desse cineasta, que apresenta fatos testemunhados pelo autor/diretor de
maneira dramática, na construção de um um personagem e na identificação um antagonista –
Nanook e sua família x o meio hostil dos desertos gelados do Norte do Canadá. Pela primeira
vez na história do cinema, o objeto de filmagem era passível de interpretação, isto é, de “uma
desmontagem analítica daquilo que foi registrado, seguido de uma montagem cuja lógica
central necessariamente escapava à observação instantânea e só poderia decorrer de um
conjunto de detalhes habilmente sintetizados e articulados” (p. 47).
Tanto no público quanto em especialistas na área do cinema, o gênero despertou
interesse suficiente para motivar estudos voltados unicamente a seu respeito, sendo que uma
das mais importantes contribuições para o desenvolvimento de uma teoria do documentário
vem sendo dada por Bill Nichols, que “parte da premissa de que o documentário não é uma
reprodução, mas sim uma representação de algum aspecto do mundo histórico [...]” (p. 134).
Teórico conhecido como pioneiro das pesquisas contemporâneas sobre o filme
documentário, Nichols o concebe como uma forma de abordar questões sociais, principalmente
aquelas compartilhadas por grande parcela da população, definindo-o como “[...] instituição
constituída por práticas variadas e contraditórias, que interagem historicamente” (NICHOLS,
1991 apud DA-RIN, 2004, p. 136).
Ainda que o filme documentário venha sendo produzido e reproduzido ao longo de
décadas, alguns teóricos discordam do ponto de vista de Nichols acerca dos aspectos que
conferem a uma obra audiovisual o caráter de documentário. Por esse motivo, o gênero tende a
constituir objeto de discussão em diversas áreas de conhecimento. Em A dificuldade do
documentário, João Moreira Salles se debruça sobre essa particularidade do gênero e, para
chegar à sua própria reflexão sobre o assunto, refuta diversas teorias formuladas em torno do
tema. Rejeita a hipótese de que a complexidade em definir ou delimitar o filme documentário
se assente sobre seu caráter polimórfico, isto é, sobre o fato de que “o documentário não é uma
coisa só, mas muitas” (SALLES, 2005, p. 57).
Salles se utiliza de considerações de Carl Platinga para explicar que a configuração do
documentário representa somente o que é tangível, a face visível do problema, e entende que
mais relevante à discussão é tentar depreender o que verdadeiramente se esconde por trás de
uma categoria fílmica que desobedece a padrões e técnicas preestabelecidos. Salles cogita a
existência de um “denominador comum” nas obras assim classificadas. Para verificar sua
hipótese, ao longo de dois parágrafos o documentarista brasileiro compara e comenta algumas
produções – como Nanook of the North (1922), de Robert Flaherty, Noite e bruma (1955), de
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Alain Resnais, Cabra marcado para morrer (1984), de Eduardo Coutinho, a saída de fábrica
registrada pelos irmãos Lumiére e cenas rodadas pelo major Reis no sertão do Mato Grosso.
A conclusão a que Salles chega é de que todas essas obras dizem respeito a fatos reais,
a declarações sobre o mundo histórico, e não sobre o mundo da imaginação. Alcançado esse
primeiro entendimento, ele se prepara para analisar outra dificuldade atribuída à incorporação
de uma obra ao gênero documentário: o consenso de que este trata da reprodução fiel de fatos
ou acontecimentos. O documentarista compreende que a principal característica de uma obra
categorizada como documentário é o contrato perpetuado durante anos entre espectador e
diretor de que os seus personagens e a história contada são verídicos, realmente existiram. E,
com o objetivo de ilustrar essa proposição, assim como Da-rin, Salles retoma o trajeto
percorrido por Robert Flaherty em Nanook of the North: em sua terceira expedição à Baía de
Hudson, em 1913, Flaherty havia sido “[...] persuadido pelo seu financiador, o construtor de
ferrovia Willian Mackenzie, a levar consigo uma câmera de filmar” (DA-RIN, 2004, p. 45),
que lhe permitiu registrar os hábitos dos esquimós entre os anos de 1913 e 1916.
De forma crítica, Salles sugere que o filme documentário refrate – e não reproduza – a
realidade que mais se aproxima do interesse do documentarista, pois, construída pela
imaginação autoral, a narrativa sobre acontecimentos verdadeiros se compõe de maneira
elaborada e retórica. Ele recupera a definição de John Grierson de que documentário é “o
tratamento criativo da realidade” (SALLES, 2005, p. 64), porém, atém-se ao fato de que o
adjetivo “criativo” não consiste em eufemismo voltado ao tratamento especular da realidade. O
documentarista, portanto, procura desmistificar a crença de que o documentário seja “espelho
da realidade”.
Em prefácio dedicado ao livro de Da-Rin, Salles comenta o posicionamento do autor
sobre essa ideia que circula no senso comum, esclarecendo que Silvio Da-rin – tal como
Eduardo Coutinho e como ele próprio – admira documentaristas que não omitem de seu público
o fato de que eles estão assistindo a um filme, que expõem a tradição documental e que também
demonstram a polissemia da produção: “A lição mais preciosa de Espelho Partido parece ser a
de nos ensinar a desconfiar do documentário, ou pelo menos, como o autor talvez dissesse, a
desconfiar do documentário que não revela seus mistérios” (DA-RIN, 2004 apud SALLES,
2004, p. 8).
Tanto Silvio Da-Rin quanto João Moreira Salles retomam formulações teóricas tecidas
com base no cinema ficcional para reapresentar o filme documentário de modo particular. No
entanto, ao reconhecer que o público do documentário é mais parecido com os diretores do que
com os personagens da narrativa, Salles imputa à produção audiovisual uma condição para que
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esta seja condizente com o que se espera de um filme documentário: maior compromisso do
documentarista para com os personagens do que para com os espectadores: “O que nós
documentaristas temos de lembrar o tempo todo é que a pessoa filmada possui uma vida
independente do filme. É isso que faz com que nossa questão central seja de natureza ética”
(SALLES, 2005, p. 70).
Por vezes considerado discípulo de Eduardo Coutinho, para quem o “pecado original”
do documentário seria o de roubar a imagem alheia, Salles parece acreditar que um filme
produzido sob as prescrições do gênero documentário resulte menos do tema tratado e do
processo criativo do que da responsabilidade ética que o diretor deve manter para com seus
personagens. Na concepção de ambos, o documentário não se constitui por coerções de
produção, externas, porque eles entendem que não devem se haver com instituições, mas, como
diretores, com as obrigações no trato com os personagens: “O que se pode fazer, o que procuro
fazer sempre, até onde posso, é devolver a imagem que captei dessas pessoas a elas mesmas,
durante ou depois da filmagem” (COUTINHO, 2012, p. 170).
Para Da-rin, a forma do documentário, a arbitrariedade e a indecifrabilidade de seus
limites são aquilo que o torna fascinante. Coadunando com Salles, ele aponta que o
documentário se define menos pelo plano fílmico do que pelo plano ético, e sugere que “[...] o
domínio do documentário funciona como catalisador das questões historicamente partilhadas
por uma comunidade de praticantes” (DA-RIN, 2004, p. 19). Alinha-se à perspectiva de Bill
Nichols, que – segundo o próprio Da-rin – evita analisar o documentário sob uma ótica
totalizante e parte da mesma negação de “objetos naturais” que caracteriza a abordagem
histórica de Foucault, isto é, em vez de aceitar a existência do documentário como um objeto
dado/pronto, Nichols procura reconhecer a maneira como esse objeto é contruído e reconstruído
por uma diversidade de agentes discursivos e comunidades interpretativas.
Ainda segundo Da-rin, tendências identificadas ao longo da história do cinema
representam diferentes objetivações do documentário, e o que mantêm essas produções num
mesmo campo discursivo são as referências compartilhadas pelos documentaristas. Apoiandose em Flaherty (1985, apud 2004, p. 51) – para o qual “o documentário é filmado no próprio
lugar em que se quer reproduzir, com as pessoas do lugar” –, conclui que o método de trabalho
extrai do próprio ambiente de filmagem os elementos fundamentais ao “drama”, ao “tratamento
da realidade”.
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1.3 PIXO, um documentário construído de dentro para fora

Lançado no Brasil em 2009 e oficialmente produzido pelos diretores João Wainer e
Roberto T. Oliveira, o documentário PIXO retrata a trajetória da pixação urbana na cidade de
São Paulo por meio da narrativa dos próprios pixadores. PIXO (2009) associa a história dessa
atividade à dos personagens ao apresentar a relação que pessoas como William (pixador
membro do grupo Operação; alguém institucionalmente considerado analfabeto, mas
habilitado a se inscrever nos muros da cidade), Rafael Pixobomb (morador da periferia e exaluno do Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo em evidência na mídia em virtude
do mural elaborado para exposição promovida pelo Instituto Goethe de Porto Alegre 14) e Cripta
Djan (produtor de vídeos e pixador) mantêm com a prática.
Neto de Samuel Wainer e Danuza Leão, João Wainer é jornalista, fotógrafo e cineasta.
Trabalhou para o Jornal Folha de S.Paulo entre os anos de 1996-2016 e dirigiu, inclusive, a TV
Folha. Wainer contribui para publicações como as revistas Trip, Marie Claire, Rolling Stone e,
conforme descreve em seu próprio site, tem carreira independente. Dirigiu mais de um filme
classificado como documentário (A ponte e Junho – o mês que abalou o Brasil) e, em geral,
aborda assuntos controversos em suas produções. Já Roberto T. de Oliveira, atualmente
proprietário e produtor executivo da TX, se dedica à produção de conteúdo para a TV
Bandeirantes, a ESPN etc. Ao longo de 11 anos, trabalhou como diretor freelancer de
transmissões ao vivo pela Globosat. Dirigiu videoclipes de artistas como Racionais Mc’s,
Cidade Negra, Coletivo Instituto e outros. Em 2001, em parceria com Celso Athayde, recebeu
premiação pelo trabalho feito em Soldado do morro para o rapper MV Bill.
Convidados a frequentar o point 15, os irmãos João Wainer e Roberto T. de Oliveira
souberam dos planos de Rafael Guedes Augustaitiz em uma dessas reuniões. Conhecido pelo
vulgo Pixobomb, Rafael foi bolsista no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e decidiu
se formar em “grande estilo”, nas palavras dos diretores do documentário. Por volta das 21

14
V. Muro do Instituto Goethe de Porto Alegre é pixado após protestos contra exposição de arte de rua:
Críticos apontam que imagem semelhante a Jesus Cristo, desenhada no muro da instituição, seria ofensa à fé
católica. Arquidiocese de Porto Alegre repudiou a pintura (G1, 2018).
15
De acordo com Cripta Djan, às quintas-feiras a comunidade se reúne em um point que, na cidade de São Paulo,
está localizado na rua Dom José de Barros, próximo à Galeria Olido, na Avenida São João. Antes de estabelecer
esse espaço como ponto de encontro, a comunidade de pixadores se reunia no Largo da Memória – marco do
processo de urbanização de São Paulo. Djan relata que houve necessidade de mudança em razão de abordagens
realizadas constantemente pela cavalaria da Polícia Militar do Estado. Apesar de não estar elencado como produtor
ou diretor em fichas técnicas do documentário, como apontado diversas vezes por Wainer e Oliveira, o pixador
participou da montagem do filme. Isto porque, apesar do interesse dos diretores em abordar o tema, nenhum dos
dois pertence à comunidade de pixadores.
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horas de 11 de junho de 2008, o estudante comandou cerca de 40 “camaradas”, todos equipados
com latas de spray para materializar o que, para eles, tratava-se de uma obra de arte: pixar a
fachada da instituição onde Rafael estudava. Com isso, os diretores puderam registrar uma das
invasões mais polêmicas de 2008 e transformá-la em cenas do documentário PIXO (2009),
construído por meio de uma narrativa que combina depoimentos e imagens da atividade dos
pixadores.
PIXO (2009) desloca a perspectiva de montagem de uma obra do gênero documentário
porque, para sua realização, houve intermediação de pixadores. Durante a promoção do
documentário, os próprios diretores chegaram a afirmar que, sem a colaboração de Cripta Djan,
a captação de algumas cenas seria impossível. À época da produção, o pixador dedicava seu
tempo à filmagem da atividade de colegas – informação registrada no filme –, sendo esse o
motivo pelo qual não se limita a um personagem da obra: em PIXO, Cripta Djan ocupa dois
lugares – o de personagem e o de coprodutor. Ao que tudo indica, ele recebeu royalties pagos
pela reprodução do documentário 16. Em entrevista à Revista Rolling Stone (2009), Roberto T.
Oliveira declara: “Justamente para secar a verborragia, ‘mostrar o movimento de dentro’, a
dupla de diretores decidiu ‘tirar todo o blábláblá e deixar o pichador’”.
De início, o documentário não contava com patrocínio algum – não houve contrapartida
financeira aos personagens, sendo que, em relação à equipe técnica, esta trabalhava com a
promessa de pagamento após o lançamento do filme –, até que a Fundação Cartier se ofereceu
para financiar a produção do documentário. A única condição imposta foi a de que a estreia
ocorresse em Paris, de modo que PIXO (2009) foi exibido durante a exposição Né dans la rue
– Graffiti (Nascido nas ruas – Graffiti) da Fondation Cartier pour l’Art Contemporain.
No Brasil, PIXO ganhou notoriedade por meio do circuito alternativo de exibição e de
sites de compartilhamento de vídeos, tais como YouTube e VIMEO. Tanto aqui quanto na
França, causou impacto sobre o público ao apresentar ao espectador a trajetória da pixação sob
a perspectiva dos próprios pixadores: “A reação mais forte foi em relação a William,
personagem que estudou até a oitava série, é analfabeto e só lê pixo, o público ficou bastante
impressionado com o fato do garoto não saber ler, apesar de ter ido à escola” (PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2010).
Como em um “jogo” enunciativo amparado pela trilha sonora 17 – que, na maior parte
do tempo, contribui para a produção de sentido –, o documentário PIXO, segundo João Wainer,
16

Pagos pela Netflix e pelo Canal Brasil, mas, em geral, o filme não é rentável aos responsáveis pela produção
(informação verbal).
17
Tejo Damasceno e Ice Blue elencam-se como os responsáveis pela trilha sonora do documentário.
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pretende retratar “uma coisa 100% brasileira, de São Paulo, essas linhas retas que estão
mudando a cara do grafite no mundo inteiro” (RAMPAZZO, 2009). Ainda para apoiar a criação
de sentido, em certos momentos o documentário utiliza as comunidades de origem dos
personagens como plano de fundo das tomadas; em outros, retrata a intervenção dos pixadores
em muros e prédios da cidade preservando suas respectivas identidades por meio de
enquadramentos mais discretos, em planos abertos, que exibem mais o cenário do que os
próprios personagens, conforme é possível observar a seguir:

Figura 2 – Reprodução da imagem “PIXO 00:02:27” que ilustra, à direita, a modalidade da escalada.

Na abertura da primeira sessão dedicada ao documentário na Mostra de Internacional
Cinema de São Paulo, João Wainer revelou que sua expectativa era a de provocar o olhar dos
cidadãos paulistanos em direção a um fenômeno que, apesar de tipificado como crime, tem
razão de existir. Os irmãos, diretores do documentário, disseram não ter a intenção de
“encaixotar” a prática da pixação ou limitá-la a uma discussão que, sob seu ponto de vista, é
mais ampla e supera um espaço de tempo de 61 minutos. Ambos concordam que a atividade
sempre mantém relação com questões sociais e, por isso, se contentaram em, ao menos,
introduzir um debate em torno da história dos pixadores e do percurso traçado acerca da origem
da pixação.
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1.4 O gênero do discurso
De acordo com Maingueneau (2013), todo enunciado pertence a uma categoria de
discurso. Ao longo de suas publicações, o autor passa a denominá-la gênero de um discurso e,
relacionando enunciados a lugares, conclui ser possível observar a conexão que o enunciado
mantém com o contexto social sob o qual se origina e por meio do qual circula. Para o linguista,
diversos dispositivos de comunicação correspondem às necessidades da vida cotidiana. A partir
de suas exposições teóricas, compreendemos que, tal como em um mecanismo newtoniano, a
gênese e a manutenção de um gênero do discurso exigem fenômenos sociais que o inscrevam
historicamente, ao passo que, veiculados com frequência, os gêneros do discurso têm potencial
para caracterizar essa sociedade que lhes dá origem. Exemplo dessa simbiose gênero/sociedade
são enunciados gerados na esfera virtual, em portais da internet, blogs, mídias sociais etc.
popularizados dos anos 2000 em diante.
Elaborada no âmbito da poética, a noção de gênero se estende a outros tipos de
produções verbais em razão da semelhança da dinâmica social com aquela estabelecida entre
interlocutores de uma obra literária. No ato de leitura, a competência genérica partilhada – ou
seja, a familiaridade mantida pelos coenunciadores/pela coletividade com o gênero do discurso
em questão – assegura a finalidade da obra. Para Maingueneau, os gêneros do discurso tratamse, na verdade, de atividades sociais e, justamente por isso, são submetidos a alguns critérios,
por ele chamados de critérios de êxito.
O “sucesso” do gênero do discurso se associa, em primeiro lugar, a um certo tipo de
modificação da situação, atividade social da qual participa. Por exemplo, “começar uma
conversa tem por objetivo manter laços sociais, redigir uma dissertação visa mostrar aptidão a
fim de obter uma avaliação etc” (p. 72). Ainda segundo o autor, a finalidade do gênero do
discurso pode ser indireta, como a de uma peça publicitária que, a princípio, seduz o consumidor
para, depois, instigá-lo a comprar o produto anunciado. De todo modo, “a determinação correta
dessa finalidade é indispensável para que o destinatário possa ter um comportamento adequado
ao gênero do discurso utilizado” (p. 72). Em segundo lugar, o “sucesso” do gênero se relaciona
a uma noção frequentemente debatida por Maingueneau: a de parceiros legítimos. Esta
perspectiva recai sobre a ideia de que ao enunciador e ao coenunciador correspondem saberes
que determinam e garantem o propósito comunicacional dos gêneros, tais como o papel que
cada um deve assumir ao se inserir em uma atividade social. Já em terceiro lugar, para que o
gênero do discurso tenha êxito, é preciso ter em mente que cada um deles implica lugares e
momentos, compreendendo-se, aqui, que lugar e momento não correspondem às coerções
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externas, à atividade social, mas a algo constitutivo do gênero do discurso. Conforme
Maingueneau (p. 73), “as noções de ‘momento’ ou de ‘lugar’ de enunciação exigidas por um
gênero de discurso não são evidentes”. Por esse motivo, ao longo de seus estudos, o linguista
passa a refletir acerca dessa noção sob o olhar da cena em que se dá a enunciação – melhor
dizendo, sob a exegese de uma cenografia.
Nesse sentido, portanto, podemos aproximar da perspectiva de Maingueneau aquela
apresentada pelos documentaristas mencionados no subitem anterior, uma vez que, para Salles
(2005), uma das hipóteses relacionadas ao que caracteriza o gênero documentário se assenta na
maneira como o espectador vê o filme – de certo modo, o gênero se instaura a partir da adesão
dos espectadores, destinatários, coenunciadores etc.
Ainda no que diz respeito às condições de êxito de um gênero, o teórico francês elenca,
em quarto lugar, o suporte material sobre o qual o enunciado se firma, considerando que a
modificação desse suporte altera radicalmente o gênero do discurso:

[...] um debate político pela televisão é um gênero de discurso totalmente diferente de
um debate em uma sala para um público exclusivamente formado pelos ouvintes
presentes. O que chamamos “texto” não é, então, um conteúdo a ser transmitido por
este ou aquele veículo, pois o texto é inseparável de seu modo de existência material:
modo de suporte/transporte e de estocagem, logo, de memorização (p. 75, grifos do
autor).

Por fim, em quinto e sexto lugares, o autor discute a organização textual e os recursos
linguísticos correspondentes aos gêneros do discurso. De acordo com Maingueneau, cabe à
Linguística Textual estudar essa organização, dado que, quando falamos em “dominar” um
gênero do discurso, pensamos em ter consciência, uma ideia mais ou menos clara dos modos
de encadeamento dos elementos que constituem o texto. Quanto aos recursos linguísticos
específicos, ele sugere que exista uma demanda de que os interlocutores envolvidos em/por um
gênero do discurso dominem a linguagem por meio da qual o gênero se manifesta.
Como visto, em geral, a história de uma sociedade se associa à história dos seus gêneros
discursivos. Vez ou outra, acontece de as “etiquetas” que os designam conservarem-se e
continuarem a ser utilizadas em atividades diferentes daquelas que primeiramente deram forma
ao gênero. Disto podem decorrer certas instabilidades à noção de gênero, e daí o autor sugerir
que uma das formas mais eficazes de apreender os gêneros do discurso pauta-se pelo estudo das
práticas discursivas e dos ritos a que se submetem, antes mesmo de se materializarem como
enunciado. Nesse sentido é que, na subseção seguinte, retomamos o percurso de PIXO no intuito
de verificar a correspondência entre o filme e o gênero no qual o enquadram.
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1.5 PIXO como documentário
Servindo-nos de reflexões e formulações teóricas de Maingueneau, propusemo-nos a
analisar PIXO (2009) por meio de suas condições de produção. Postula-se que o filme
documental acompanha a arte do cinema desde as primeiras exibições de imagens em
movimento. Ele aparece como uma maneira de reportar mudanças estruturais que a implantação
do capitalismo como sistema econômico de ordem mundial acarretava na esfera social. Em
princípio, portanto, o documentário resultava simplesmente do ato de documentar. PIXO, assim
como a maioria dos documentários contemporâneos, registra um fenômeno real, de caráter
urbano, retratado sob o ponto de vista dos pixadores e de cidadãos comuns.
Articulando-se, então, o entendimento do senso comum no que se refere aos filmes
documentários à noção de parceiros legítimos elaborada por Maingueneau (2013) e supondo
que os polos que figuram no contrato estabelecido por meio desses filmes sejam diretores e
espectadores, é possível classificar PIXO (2009) como filme documentário. Ao assistir a esse
filme, aventamos que muitos espectadores – tal como nós mesmos – creiam que a narrativa
equivalha à reprodução fiel da realidade dos pixadores. E, seguindo as reflexões de Coutinho
(2012) e de Salles (2005), propusemo-nos a estabelecer a relação de parceiros legítimos entre
os diretores de PIXO e os personagens, pois os dois documentaristas compreendem que devem
ser dignos da confiança depositada neles – como diretores, produtores – pelos personagens:

[...] a preocupação começa aí: em todas as entrevistas procurar preservar o mundo
cultural daquela comunidade, se é um filme sobre comunidade, ou preservar em cada
personagem, a verdade entre aspas do que ela quis dizer. E, na estrutura geral, a
preocupação é preservar aquela relação ética, aquela relação com a comunidade que
você quis mostrar. Por exemplo, tem no Cabra uma cena em que a Elizabete dizia que
o seu filho bebe e eu tinha que usar a sequência. Ao mesmo tempo eu achei que ela
dizer que o filho bebe sugere a ideia de que ele bebe muito, bebe sempre. Então, na
dúvida, eu cortei [...] (COUTINHO, 2012, p. 185).

Respeitadas as reflexões dos documentaristas brasileiros, PIXO (2009) está em
harmonia com o gênero que lhe atribuem, pois trata de uma produção fílmica própria da
comunidade dos pixadores – embora, no âmbito institucional, seja oficialmente dirigido por
pessoas de fora da comunidade. A participação de Cripta Djan na produção do documentário
permite-nos pressupor que o tratamento dado aos personagens seja o mais ético possível e
corresponda à ideia elaborada por Coutinho (e Salles) sobre uma obra desse gênero.
PIXO (2009) se constitui, constrói-se dentro da comunidade dos pixadores. Além disso,
mesmo que a produção do documentário tenha sido de iniciativa da comunidade – como sugere
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Coutinho –, não é cinema para militantes, isto é, os diretores buscaram respostas para a gênese
e manutenção da prática da pixação por meio da produção fílmica, mas não escalaram somente
pixadores para falar sobre o tema: antes, consultaram pessoas com opiniões diversas sobre o
assunto.
De volta aos aportes teóricos de Maingueneau, compreendemos que a dificuldade em
associar o enunciado material ao gênero do discurso não é exclusiva do filme documentário,
pois ela se deve à relação que um gênero mantém com as esferas sociais. Alguns gêneros
discursivos atendem a mais de uma esfera social. Pela elaboração retórica de PIXO (2009),
acreditamos que esse enunciado, em específico, atenha-se somente à esfera artística,
independentemente de o consumo do documentário se dar no circuito clássico, no circuito
alternativo de cinema ou por plataformas de compartilhamento de vídeo na internet. O filme
documentário cria um sistema de referências intratextual, associado ao que é partilhado por
diretor(es) e personagens para, depois, ser veiculado sob esse rótulo ou etiqueta.
Embora existam diversas obras audiovisuais que abordem a temática, o documentário
filmado na cidade de São Paulo – megalópole e exemplo da influência que o espaço urbano
exerce sobre o imaginário social – é de iniciativa da comunidade dos próprios pixadores e foi
produzido por dois cidadãos paulistanos. Esta última característica torna a escolha do corpus
favorável, pois nos parece que o fato de paulistanos retratarem a história de concidadãos –
independentemente da comunidade a que pertencem – ajuda a afastar o estereótipo criado em
torno de pessoas nascidas na capital paulista. Estereótipo que pontuamos, a propósito, em razão
de, não raro, identificarmos que não são poucos os paulistanos que não têm conhecimento da
ideia construída sobre eles, a qual há muito tempo circula em mídias diversas e que, inclusive,
converteu-se em objeto de estudo/abordagem no âmbito acadêmico.
Lígia Nassif Conti (2010), por exemplo, em ensaio cujo objetivo era identificar a base
do samba paulista, reconhece que “as imagens do progresso, da velocidade, do trabalho,
indissociadas da própria feição da capital paulista, contribuirão para delegar ao paulistano o
estereótipo do trabalhador grave e sisudo, cujo reverso seria o malandro carioca”. Em adição,
na coluna Opinião da versão digital de El País (2014), Juan Arias revela que, quando chegou
ao Brasil, em 2009, alguns conterrâneos espanhóis – que à época viviam no Rio de Janeiro –
preveniram-no de que os cariocas eram simpáticos, brincalhões, desinibidos, festeiros,
acolhedores, ao passo que os paulistanos eram sérios, preocupados com seu trabalho, pouco
dispostos a perder tempo, pessoas que pensavam somente em si mesmas. Além desses
exemplos, outros são facilmente encontrados quando utilizado o buscador Google.
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2 A PRÁTICA URBANA DA PIXAÇÃO

Será que aquilo que a gente vê é mesmo aquilo que a gente
vê? Ou a gente vê não o que olha, mas a relação com aquilo
que olha? Se for assim, quando se olha alguém ou alguma
coisa, olha-se também para dentro de si mesmo.
(Luiz Eduardo Soares)
Não existe Picasso e Monet nas ruas, muito menos na sua
sala porque eles não representam a população comum. Já o
pixo está presente na vida da cidade e formou uma geração
que passou muito veneno na rua, vivendo o risco, criando
letreiro reto e fazendo questionamento político… Isso é
pichação paulista. O que o faz ser arte não são as caligrafias
apenas e sim a história de mais de 30 anos de uma cultura
que se desenvolveu ao redor de uma expressão.
(Dino)
Ninguém é dono de nada na pixação, a cidade é de todos.
(Cripta Djan)

Neste segundo capítulo, descrevemos a trajetória da pixação paulistana a partir de
publicações que abordam o tema, reunindo tanto aquelas que circulam na e por meio da esfera
acadêmica quanto aquelas referentes aos textos de pixadores veiculados por plataformas da
internet, bem como algumas matérias disponíveis no acervo dos jornais Folha de S.Paulo e O
Estado de S.Paulo. Além disso, optamos por nos guiar por duas entrevistas concedidas pelo
pixador Cripta Djan – a primeira delas em maio de 2015 e, a segunda, em dezembro de 2017 18.
Por fim, fundamentamo-nos em depoimentos que compõem o documentário PIXO (2009),
corpus de referência deste trabalho, a fim de contextualizar o leitor acerca da prática cujo
funcionamento interdiscursivo nos dispomos a entender via documentário.

2.1 Por que essas pessoas “rabiscam” os muros dos outros, e não os da casa delas?

De acordo com matéria publicada no site do Jornal Folha de S.Paulo, no dia 26 de
outubro de 2008, um grupo de pixadores “invadiu” o pavilhão da Bienal de Artes no Parque do
Ibirapuera. Segundo a reportagem, alguns desses pixadores já tinham participado de outros dois

18
Não consta como anexo porque essa última entrevista assemelha-se a uma conversa informal, complementar ao
que já vimos debatendo desde o ano de 2015, e é resultado do tempo que passamos com o pixador a fim de registrar
imagens exclusivas para o trabalho.
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“ataques” anteriores ao da Bienal: o primeiro deles teve como alvo o Centro Universitário Belas
Artes de São Paulo, em julho de 2008; o segundo, a Galeria Choque Cultural, em setembro do
mesmo ano:

Figura 3 – “Funcionária da Bienal tenta deter pichador em ataque ao evento, em 2008.
Episódio terminou em convite oficial”

Fonte: Choque/Folha Imagem/Folhapress/VEJA, 2010
Na Bienal, seguranças e pichadores trocaram socos e pontapés. A segurança fechou
as portas do prédio até que a polícia chegasse. Uma vidraça acabou quebrada. A ação
havia sido agendada por grupos de pichação havia vários dias. Os organizadores da
ação distribuíram convites e fizeram divulgação pela internet convocando os grupos
para uma concentração antes do ataque. “Espancaremos na tinta a Bienal de arte, esse
ano conhecida como Bienal do Vazio” (CHOQUE, 2008).

A conduta dos seguranças e a presença da polícia, ambas descritas no excerto da matéria
reproduzido, chamam atenção para a reprovação do público 19 frente à prática da pixação,
fenômeno cujo percurso pretendemos descrever neste capítulo.
Segundo Lassala (2010), nas ruas de São Paulo existe um tipo específico de intervenção
urbana denominado pixação, com x, que se tornou literalmente um traço cotidiano em grandes
cidades brasileiras – tal como na capital paulistana – e deriva de um tipo de inscrição anterior a
ela, isto é, a pichação.

19
Dados da Pesquisa Datafolha revelam que 97% do público em geral reprova a prática da pichação urbana,
podendo haver variações de 92% a 99% entre diferentes faixas etárias.
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Acredita-se que, no Brasil, a pixação tenha como cerne inscrições de caráter
reivindicatório, ou seja, atividades cuja finalidade consistia em mostrar descontentamento face
às mudanças sociais instituídas ao redor do mundo na segunda metade do século XX. Por
exemplo, em decorrência do golpe militar em 1964, instaurou-se em nosso país um cenário
hostil; na França (1968), em virtude do fortalecimento do espectro de controle social,
trabalhadores e estudantes empreenderam greve geral em defesa de liberdades individuais, de
liberdades coletivas e, também, da democracia. Dentro desse contexto social – e, ao que tudo
indica, político –, em metrópoles como São Paulo e Paris houve repressão às revoltas que se
contrapunham a essa reestruturação e que marcaram a ascensão de movimentos sociais
organizados no início da década de 70. Lassala (p. 47) sugere que a pichação, em todos esses
momentos, serviu como instrumento de protesto: “[...] pichações tinham objetivos claros e se
voltavam contra as ideologias vigentes. O spray era a ferramenta para a escrita nos muros [...]”.
Grafada à tinta sobre o horizonte da cidade, a pixação é um fenômeno urbano efêmero,
não dispõe de bibliografia oficial sobre sua origem e, antes de alcançar o interesse de cidadãos
comuns e acadêmicos, sua história foi preservada por meio dos próprios pixadores e de um
objeto material específico, as folhinhas 20. Em virtude da falta de registros, observamos que,
ainda no que diz respeito à origem da pixação, os dados não são unânimes: alguns relatos, por
exemplo, apontam para uma origem diferente dessa anteriormente descrita – ao menos no que
se refere à pixação paulistana, pois, por vezes, alguns pixadores indicam a inscrição cão fila Km
26 como precursora dessa prática na cidade de São Paulo. Recorrente nessa capital na década
de 70, tal inscrição coexistia à pichação poética e não se vinculava a uma comunidade. Na
verdade, tratava-se de um plano de marketing do dono de um canil, criador de cães da raça fila.
Conforme Lassala (p. 49), “[...] podemos dizer que a estratégia gráfica foi usada como uma
espécie de propaganda irregular, pois indicava diretamente a localização do canil”.
Ainda de acordo com o autor, a pichação – com ch – é atualmente considerada um
recurso gráfico que tem por finalidade chamar atenção para alguma questão – pessoal ou social
– do pichador, ao mesmo tempo que subverte a função do suporte sobre o qual se realiza. Por
vezes, ocorre em ambientes internos, desde que estes não sejam previamente cedidos para
intervenção e, também, desde que a principal finalidade do objeto seja deslocada. Exemplo
disso é a porta do banheiro – que não está lá como suporte de manifestação, mas para preservar
a privacidade de quem precisa usar o banheiro –, na qual, em universidades e escolas,
testemunham-se diversas inscrições sobre ela. Para o designer, a pichação assemelha-se à
20
Tendo a folha de sulfite como suporte material, pixadores trocam assinaturas entre si. As folhinhas são itens
colecionáveis e uma forma de demonstração de respeito entre membros da comunidade de pixadores.
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pixação no que diz respeito à transgressão contida na atividade e na subversão do suporte;
porém, a segunda se fundamenta em práticas discursivas e signos linguísticos distintos do
primeiro tipo de inscrição, isto é, a pichação. As seguintes imagens ilustram mais concretamente
uma dessas diferenças:

Figura 4 – Pateo do Collegio.

Fonte: Rede TV! Notícias, 2018
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Figura 5 – Edifício Estamparia.

Foto: Giovanni Cattani

A imagem de número 4 reproduz letreiro elaborado em vermelho, na data de 10 de abril
do ano 2018, sobre o prédio do Pateo do Collegio, imóvel da Companhia de Jesus localizado
na região central de São Paulo, considerado marco zero e símbolo da fundação da capital
paulistana. A imagem de número 5, por sua vez, reproduz a fachada de um prédio comercial
localizado na Rua da Consolação. Comparando-se as duas inscrições, é possível constatar que
elas atendem a sistemas diferentes de signos. Feita essa verificação, reiteramos o apontamento
de Lassala (2010): apesar da transgressão contida na atividade tanto de uma prática quanto da
outra e da subversão do suporte, a pixação – com x – possui gramática própria.
Retratado pelas imagens que se seguirão, observamos o grafite, outra intervenção urbana
que se confunde com pichação e pixação. As três caracterizam a sociedade contemporânea e
têm semelhanças no que se refere à sua gênese; no entanto, enquanto o grafite é aceito, a
pichação – incluindo-se aí a pixação – é uma prática criminalizada.
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Figuras 6 e 7 – Beco do Batman.

Fonte: Arquivo Pessoal

No que tange às técnicas empregadas nos murais, existem divergências – considera-se
o grafite mais complexo em razão de seus elementos figurativos e diversidade de cores –, as
quais também se aplicam no que diz respeito ao caráter legal das intervenções:
O art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 65. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
§ 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor
artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 (seis) meses a 1 (um) ano de
detenção e multa.
§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o
patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida
pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e,
no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis
pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2011).

De competência federal, o artigo transcrito acima tipifica a pichação (incluída a pixação
nesta denominação) como crime contra o meio ambiente. Na cidade de São Paulo, com a
aprovação de um projeto de lei substitutivo ao de n. 56/2005 pela Câmara Municipal, foi
sancionada lei de competência concorrente.
Fundamentando-nos na Análise do Discurso de linha francesa e já antecipando
considerações pertinentes ao terceiro capítulo, observamos que a sempre questionada distinção
entre a prática da pichação, da pixação e do grafite pode também ser explorada por meio dos
conceitos desenvolvidos por Maingueneau, quais sejam, as práticas discursivas e o
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posicionamento – ambos resultantes do tencionamento da noção de formação discursiva 21.
Esclarecemos que, para chegar às categorias elaboradas pelo autor, explicar a nossa observação
e a questionada distinção, retomamos alguns preceitos sobre os quais o teórico apoiou suas
reflexões a fim de tencionar a noção de formação discursiva. Referindo-se ao que foi discutido
por Flahault em La parole intermédiaire 22 – “cada um alcança sua identidade a partir e no
interior de um sistema de lugares que o ultrapassa” – e a Foucault em Arqueologia do Saber 23
– “determinar qual é a posição que pode e deve ocupar cada indivíduo para dela ser o sujeito”
–, ao mesmo tempo que refuta a visão pragmática, Maingueneau prefere mobilizar as instâncias
de enunciação em termos de lugares e aponta para a preeminência e a preexistência de uma
topografia social superior aos falantes.
De acordo com o linguista, o sujeito constrói sua identidade a partir e no interior de um
sistema, composto por lugares, que o ultrapassa. Entretanto, tal perspectiva não se submete à
Sociologia – se compreendermos por Sociologia o estudo das origens sociais, das carreiras, do
funcionamento dos aparelhos estatais etc. –, mas à reversibilidade entre as faces do social e do
textual permitidas e também possíveis pelas práticas discursivas:

Aqui ver-se-á, de preferência, um processo de organização que estrutura ao mesmo
tempo as duas vertentes do discurso. A noção de “prática discursiva” integra, pois,
estes dois elementos: por um lado, a formação discursiva, por outro, o que
chamaremos de comunidade discursiva, isto é, grupo ou organização de grupos no
interior dos quais são produzidos, gerados os textos que dependem da formação
discursiva (MAINGUENEAU, 1997, p. 56, grifo do autor).

Se precisássemos sintetizar as reflexões do autor a esse respeito, poderíamos partir do
entendimento de que tudo emerge ao mesmo tempo, ou, dizendo de outro modo, de que uma
comunidade discursiva não é secundária em relação à realidade que dá origem a ela:
Maingueneau concebe as comunidades discursivas como grupos que implicam organização
material e modo de vida, grupos que existem por meio da enunciação e pela gestão dos
enunciados. Tendo em vista que as pichações – assim como o grafite – consistiam/consistem
em inscrições próprias de alguns eventos e que, de modo diferente da pixação, os interventores
21

Em entrevista à Revista Revel (2006), Maingueneau explica sua posição acerca da noção de formação discursiva:
“[...] ela é muito imprecisa, como mostra o fato de que ela foi empregada tanto por Michel Pêcheux como por
Michel Foucault, e com sentidos bastante diferentes. Nem mesmo se tem certeza de que ela tenha tido um
significado claro nesses dois autores. Hoje, para trabalhar em AD, me parece que se tem interesse em trabalhar
com noções mais precisas [...] Mas ao fim das contas, é um problema de terminologia: cada um pode empregar
‘formação discursiva’ como bem entende, com a condição de que haja uma proposta bem clara de definição. O
que nem sempre é o caso.”
22
FLAHAULT, François. La parole intermédiaire, Paris, Le Seuil, 1978, p. 58 apud MAINGUENEAU, 1997, p.
33.
23
FOUCAULT, Michel. L’archéologie du Savoir, 1969, p. 126 apud MAINGUENEAU, 1997, p. 33.
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adeptos da prática não mantêm necessariamente vínculos com grupos ou comunidades
específicas, concluímos que o que diferencia as duas primeiras da pixação – com x –
corresponde ao posicionamento 24 sustentado por uma comunidade discursiva que, por sua vez,
partilha de um modo específico de vida, assim como de visões de mundo, de recursos gráficos
e de linguagem análoga.
As pichações buscavam – ou buscam – chamar atenção para causas pontuais, como com
o golpe de 1964 no Brasil e em maio de 1968 na França. Entre as décadas de 60 e 70, a pichação
não incorporava caráter de movimento organizado; ainda que realizada em um período de
transição para muitas práticas, num campo fértil para o nascimento e cultivo de novas ideias,
servia mais como um instrumento de manifestação:

Nos anos 70 éramos pixadores alfabetizados. Nossas reivindicações se faziam com
letras tradicionais de uma escrita (que se queria) bem legível: “Fora a Ditadura!” para
quem fosse alfabetizado. E os que não eram também entendiam, pelo modo como as
palavras apareciam nos muros ou em outros lugares inusitados, ou pelas cores
(vermelho, preto), que se tratava de um gesto de contestação ou reivindicação
(ORLANDI, 2004, p. 107);
Em São Paulo, a organização do movimento da pichação começou a acontecer pelas
primeiras pichações feitas por jovens do Bairro da Lapa e Alto de Pinheiros, por meio
da associação de seus nomes começaram a lançar nos muros a inscrição GONHA MÓ
BREU (LASSALA, 2007, p. 29).

Já na comunidade de pixadores comenta-se que, em meados de 82, Juneca, Bilão e
Pessoinha converteram a atividade de reproduzir letreiros em um movimento 25. Com a intenção
de provocar a curiosidade da população, a dupla Juneca-Pessoinha 26 se inscreveu em diversas
áreas da cidade. E, com o auxílio da especulação midiática em torno de autoria e significado
das intervenções, despertou “a ira” de autoridades como Jânio Quadros, prefeito de São Paulo
à época. Para dificultar a irradiação das inscrições e mobilizada pela administração municipal,
a força policial se incumbiu do papel que mantém até os dias de hoje: o de reprimir a ação dos
pixadores – atualmente, em cumprimento às leis.
Baseando-nos em leituras feitas ao longo da construção desta dissertação,
compreendemos que a dinâmica que envolvia mídia e repressão policial instigou a imitação por
24

“[...] positionnements qui sont en relation de concurrence au sens large, qui se délimitent réciproquement”
(MAINGUENEAU, 1998).
25
Neste trabalho, a noção de movimento é compreendida como ferramenta de intervenção, articulada sobre os
moldes da concepção social; corresponde à organização de indivíduos em prol de uma causa.
26
“Juneca-Pessoinha” agrega apelidos – ou vulgos – de dois sujeitos diferentes em uma só inscrição. Lassala
(2014) os identifica em sua tese de doutorado: Juneca – ou Oswaldo Campos Junior – e Pessoinha – Antônio
Pessoa. Em 1987, ano em que Pessoinha é chamado a servir ao exército, Juneca encontra um novo parceiro: Bilão
– ou Fernando Monteiro (LASSALA, 2014).

45

parte de outros grupos, embora alguns pixadores classifiquem o fenômeno mais como uma
forma de competição por visibilidade do que uma simples imitação. Juneca, Bilão e Pessoinha
conquistaram atenção e alcançaram destaque na mídia por meio de um ato de provocação. A
partir daquele momento, portanto, ganhava – ou ficava em evidência – quem conseguisse
espalhar pela cidade o maior número possível de inscrições pessoais, sendo que, sob a influência
do movimento punk, muitos jovens – sobretudo da periferia – almejavam a visibilidade social.
Assim, a despeito dos esforços despendidos pelas autoridades, no início da década de 90, muros
e prédios se mantiveram “na mira” de pixadores.
Por meio de suas intervenções, Di 27 – falecido em 1997, considerado por muitos o
maior pixador da cidade de São Paulo –, Tchentcho e Xuim deram origem e consagraram uma
das modalidades mais cobiçadas da pixação, a escalada. Aos 14 minutos do documentário
PIXO (2009), Cripta Djan faz o seguinte comentário sobre essa modalidade: “Ah, a escalada é
o top de linha da pixação hoje em dia, né meu. O cara que faz escalada é aquele cara que tem
o apetite lá em cima, né meu, ele num se contenta só em fazê o primeiro e o segundo andar, ele
qué fazê o prédio intero por fora”. Às vezes, quando noticiada, a escalada é denominada
“proeza suicida”, em virtude do desafio que impõe ao pixador de subir/escalar prédios pelo lado
de fora, já que a parte exterior do imóvel (prédios, muros ou casas) é o suporte utilizado pela
pixação – com x. Mais especificamente, trata-se da modalidade mais perigosa e mais provável
de tirar a vida dos pixadores 28.
Foi visando ao esclarecimento de dúvidas relacionadas à história e ao propósito da
prática urbana da pixação que entramos em contato com o pixador Cripta Djan, uma vez que,
conforme já registramos, a pixação não dispõe de bibliografia oficial no que tange à sua origem
e sua história foi preservada por meio dos próprios pixadores.
Cripta Djan ou Djan Ivson Silva, filho de mãe solteira, morador de uma das regiões
onde se registra a menor renda familiar da Grande de São Paulo 29, é alguém capaz de retratar a
realidade de muitos brasileiros. Pixador há mais de 20 anos, ele normalmente se dispõe a
explicar voluntariamente o fenômeno da pixação urbana, seja para acadêmicos e/ou veículos

27

Alguns prédios de São Paulo ainda conservam uma ou outra inscrição de #Di#, pixador que ganhou notoriedade
por alcançar o que a comunidade toda considera um grande feito: pixar o complexo do Conjunto Nacional, na
Avenida Paulista. Além disso, depois de deixar sua marca na fachada do prédio, “Di” denunciou seu próprio ato,
como se fosse um dos residentes do complexo, para tê-lo em evidência na mídia.
28
FLIP e LCT, do grupo Cripta, são dois dos vários pixadores que já morreram durante a atividade.
29
Segundo dados do Atlas das Regiões Metropolitanas Brasileiras (DINIZ, 2014), os menores rendimentos
familiares registrados na região metropolitana de São Paulo encontram-se no município de Osasco, entre as quais:
Santa Maria, Padroeira, Jardim Paulista, Vila Menck, Jardim Mutinga, Bonança, Jardim Helena Maria, Cidade
Munhoz Júnior e Bel Jardim.
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midiáticos, seja para interessados em geral. Assim, ele aceitou responder a um questionário que
elaboramos previamente para uma conversa, do qual transcrevemos dois trechos a seguir:

Pesquisadora: Eu falei pra você que a gente pensa na pixação como um processo de
comunicação, certo? Quem participa dele em sua opinião? Esses atores, quem exerce
a função de comunicador? Com quem se comunica?
Cripta Djan: Então, a pixação é uma comunicação visual que foi criada por jovens da
periferia, né. Essa comunicação, aparentemente, ela parece cifrada, mas ela não é
cifrada, tem um significado, tudo tem significado. Na real, ela acabou se tornando
uma tipografia, estilizada, sofisticada, devido à evolução do movimento. Mas se você
pegar a pixação do começo da história, os primeiros pixos, tinha como ler, nos anos
80 eram escrita normal, mas depois da influência do “movimento punk”, dos
pixadores dessa galera punk que começou a pixar no final dos anos 80 e que se
apropriaram daquela estética grunge, do próprio movimento rock, hard core, punk,
esse movimento em geral, que as letras começaram a ficar estilizadas, entendeu? Mas
é uma comunicação que normalmente é feita de pixador pra pixador. Tipo, é uma
cultura que você tem que se inserir nela e ter gosto, tem que gostar pra ter
conhecimento, né. Se você num tiver interesse de aprender você num vai ler. Qualquer
pessoa leiga pode aprender a ler a pixação.
Pesquisadora.: Isso é um diálogo com a cidade?
Cripta Djan: É, é um diálogo com a cidade. São jovens que se comunicam através das
paredes, né, usando a cidade pra essa comunicação. Antes da internet, a pixação era
nossa internet sem rede, né. A gente se comunicava, a gente se conhecia através dos
pixos primeiro, tipo, todo pixo tem a sua característica ali e também a gente tem um
lance de divulgar a região onde a gente mora. Sempre nos pixos vai ter ali assinado a
zona da onde o cara é, a Zona Sul, Zona Leste, ABC, então a gente acaba se
identificando, a gente vê o pixo e identifica de que região da cidade ele é. A gente
consegue identificar aquele personagem mesmo sem conhecer ele pessoalmente. Tipo,
a gente se conhece primeiro através das paredes pra depois vim se conhecer
pessoalmente. Isso se a gente vim se conhecer pessoalmente, né. Hoje em dia é muito
mais fácil, através da internet. Mas, por exemplo, tem pixadores dos anos 90 que
pixavam na mesma época, mas só vieram a se conhecer hoje porque não tinha essa
rede de internet pra facilitar, o conhecimento era uma coisa totalmente rústica através
da rua, entendeu? Através do boca a boca (ANEXO A, grifo nosso).

Nesses anos como pixador, por um breve espaço de tempo, Djan se declarou
“aposentado” e, retomando projeto iniciado em 2001 por LZN da gangue VADIOS, dedicou-se
a registrar intervenções realizadas por membros da sua comunidade. Elaborou vídeos e os
distinguiu em dois selos, duas categorias: 100 comédia e Escrita Urbana. Em 2009, ele aparece
como personagem do documentário PIXO – o qual, por se configurar como objeto de análise
desta dissertação, foi discutido e comentado no primeiro capítulo. Sobre a brevidade de sua
aposentadoria, buscamos destacá-la porque, atualmente, além de ter reassumido o papel de
pixador, Djan também trabalha o conceito de criptografia urbana 30 (que o levou a expor suas
obras em cidades como Nova Iorque), participa como ativista da causa dos pixadores e estende

30

Criptografia como escrita codificada, da mesma maneira que o pixo. Vide fotografia de número 8.
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a prática/atividade para dentro de universidades nacionais e estrangeiras por meio de palestras,
de mostras/exibições de documentário e de outras produções audiovisuais que abordem o tema
da pixação.

Figura 8 – Exposição Cripta Djan, Reino Unido.

Fonte: Urban Art Association, 2018

Diante do exposto, observamos que a resposta mais pertinente à pergunta que dá título
a esta seção (“Por que essas pessoas ‘rabiscam’ os muros dos outros, e não os da casa delas?”)
– e que também acreditamos já ter sido ouvida ou dita pelo menos uma vez por todos aqueles
que não pertencem à comunidade de pixadores – relaciona-se com a distinção estabelecida entre
as práticas da pichação, pixação e grafite:
•

Grafite – assim com as outras duas práticas, tem origem na sociedade
contemporânea. Apesar do aporte ideológico, por vezes, realiza-se em lugares
permitidos, autorizados e, inclusive, patrocinados, posto que existem murais
elaborados sob encomenda. Grafiteiros podem trabalhar sozinhos ou em grupos.
Nas palavras de Lassala (2010), o grafite é uma prática que revela uma tendência
de “domesticar os pixadores”, isto é, de por meio de oficinas ensinar-lhes
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técnicas que os capacitem a trabalhar legalmente, incentivando-os a agir de um
modo socialmente aceitável e até rentável;
•

Pichação: Não é definida por um padrão estético, ainda que na maior parte do
tempo manifeste-se pelo uso da palavra, e não de desenhos, ilustrações. Caso os
pichadores se utilizem de desenhos, estes costumam ser simples. Detém, em sua
essência, ação transgressora.

Visto que este trabalho está delimitado à prática da pixação, dedicamos os subitens
seguintes à discussão dos motivos pelos quais acreditamos que esse tipo de intervenção urbana
se diferencia dos demais.

2.1.1 Olhar x ver a pixação

O documentário escolhido como corpus desta dissertação refaz a trajetória da pixação
por meio de narrativa construída mediante a organização de depoimentos dos personagens do
longa-metragem. Destes, nem todos pertencem à comunidade dos pixadores: o fotógrafo
Adriano Choque, por exemplo, auxiliou Cripta Djan no registro da atividade de colegas com
captura de cenas durante o tempo em que o pixador esteve “aposentado”. Na época da produção
do documentário PIXO (2009), em depoimento que ajuda a compor o filme, Choque
classificava a pixação como uma evolução da escrita:
“[...] esses logos foram inspirados nas runas anglo-saxônicas de milhares de anos
atrais que, na verdade essas runas são o primeiro alfabeto da Europa, que é o
alfabeto dos povos germânicos, escandinavos, os anglo-saxões e os pixadores se
apropriaram dessa escrita e criaram em cima, é uma antropofagia. Não é uma
simples cópia das runas, é uma criação em cima disso, uma evolução mesmo em cima
disso. É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de milhares de anos
atráis migro pra São Paulo, pros povos bárbaros de São Paulo, os pixadores.”

No ano de 2015, Choque havia sido afastado do movimento em decorrência de
desentendimentos. Depois disso, ele passou a atribuir ao discurso dos pixadores o título de
fascista: “Eles julgam que eu faço uma apropriação do trabalho deles e não querem que
ninguém fale desse tema. É um discurso meio fascista” (MARTÍ, 2015). Pelo ocorrido na Bienal
de Artes e pela crítica de Choque, é possível perceber que a trajetória da pixação enfrenta
questões que não somente aquelas circunscritas à falta de registros de sua origem e/ou história,
mas que tangem também à sua compreensão.
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A percepção do fotógrafo sobre a prática relaciona-se ao lugar que ele ocupa diante da
comunidade de pixadores. Em 2009, incumbia-se do registro de cenas ao lado de Cripta Djan;
em 2015, foi banido do movimento. O fato é que, em qualquer uma dessas duas situações,
Adriano Choque não é membro da comunidade. Independentemente do tom que seus
comentários agreguem, sua visão é sempre a de alguém que está “do lado de fora”. Observada
por alguém alheio ao movimento, a pixação provoca diversas interpretações e imputa à prática
sentidos que, provavelmente, não sejam condizentes aos reconhecidos pela comunidade que a
sustenta – ou que a mantém viva.
Em entrevista disponibilizada pelo site do coletivo VAIDAPÉ – que não classifica seus
membros como repórteres ou jornalistas, mas como jovens comunicadores –, um pixador cuja
identidade não foi revelada se propõe a expor sua opinião sobre a variação de pontos de vista
de Adriano Choque com relação à pixação:
Responsável pela entrevista: Esse conceito mais artístico do pixo vai trazer a
playboyzada pro movimento?
Pixador: Pô… já começou, né mano. O que saiu essa semana na Calvin Klein? [A
Calvin Klein lançou camisetas feitas por Pixote e usando a tipografia do pixo.] O que
esse mano representa pro movimento do pixo? Porra nenhuma. É um cara que estudou
a história do movimento e nasceu num berço de cultura. Ele não usou nem a estética
do estado dele, que é o Rio, e já foi pra São Paulo…
Mas não é culpa dele. Não é proibido usar a estética do pixo. Mas é o que eu digo e
repito: não faz parte do pixo, com ‘X’, que segue uma série de normas e condutas, que
tem uma vivência, um sofrimento na cidade. Pessoas de dentro do movimento
legitimaram ele, colocaram ele dentro de grupos que na história da pixação
representam muita coisa. Quem trouxe esse cara pra dentro está dando legitimidade
em cima da caminhada de outros manos. De muitos que morreram caindo de prédios
ou nas quebradas para assinar essas grifes.
Responsável pela entrevista: Você acha que isso rolou com o [fotógrafo] Choque
também?
Pixador: Sim, claro. É um cara que tinha visão, tinha um estudo avançado. A
preocupação dele quando acordava não era ir atrás de um prato de comida, era ir atrás
de livro. São outras prioridades. O pixador é maloqueiro, é sofredor. Então esses caras
observam o movimento e se usufruem da caminhada de irmãos que morreram fazendo
essas letras. A gente leva o rótulo de bandido, de traficante, de ladrão e eles viram
artistas. Então tá tudo errado (SALLES; SANTANA, 2017).

Para além dos depoimentos de Choque, PIXO (2009) traz a contribuição de outras
pessoas dedicadas a entender o fenômeno urbano, como o cineasta chileno Pablo Aravena. Em
complemento ao debate sobre a interpretação da prática da pixação, Aravena sugere que esta
siga a tendência do wild style 31 e tenha a capacidade de influenciar outros tipos de manifestações

31

Estilo de grafite criado em Nova Iorque na década de 70.
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urbanas por se pautar em um background 32 complexo: “Ocupar um prédio como um livro, como
uma superfície, é um conceito muito sofisticado pra mim”. Já o grafiteiro Barry Macgee
compreende esse fenômeno urbano como a superação do wild style, como algo que
“estrangula”, toma conta da superfície da cidade da maneira mais rápida já vista.

2.1.2 Decifra-me ou devoro-te

A despeito do que é possível apreender sobre a história da pixação, Maingueneau, sob
a perspectiva enunciativo-discursiva, concebe a existência de dispositivos de coerção como o
fundamento de qualquer discurso, de modo que, neste momento, torna-se-nos necessário
investigá-los, aplicando-os às pixações no ambiente da cidade, lugar onde os pixadores
realmente se inscrevem. Em seu papel como designer, Lassala (2010, p. 63, grifo nosso)
concentra-se em averiguar padrões em que a materialidade das inscrições se ampare:

O tag reto foi difundido pelos pixadores de São Paulo e é mais do que uma assinatura,
já se tornou um estilo caligráfico. É usado para padronizar o logotipo dos pixadores e
surgiu como elemento diferenciador de grupos que buscavam desenhos próprios para
as letras. Esse estilo é caracterizado por letras retas, alongadas e pontiagudas, pintadas
com tinta spray ou rolo de tinta; letras que procuram ocupar o maior espaço possível
no suporte. A ocorrência desse estilo de letras é típica e única no mundo.

Para que seja viável explorar as inscrições sob a ótica da Análise do Discurso, de modo
voluntário – assim como o pixador Cripta Djan –, o fotógrafo Giovanni Cattani concedeu para
este trabalho imagens registradas durante uma caminhada pelo centro de São Paulo em
companhia do pixador (foto ilustrativa no primeiro capítulo).

32

Condições, circunstâncias ou antecedentes (tradução nossa).
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Figura 9 – Edifício Maracá.

Foto: Giovanni Cattani

A Figura 9 reproduz a fachada do Edifício Maracá, situado na Rua Coronel Xavier de
Toledo, próximo ao Largo da Memória – em São Paulo, mais conhecido como “Ladeira da
Memória”. Cripta Djan comenta ter levado o fotógrafo até lá em razão da lembrança guardada
por uma das inscrições. No dia em que a realizava, um dos pixadores do grupo Cripta sofreu
uma queda e veio a óbito. Por meio de pesquisa simples, operada por meio do buscador Google,
obtivemos informações sobre o imóvel: edifício comercial que comporta escritórios
administrativos, inclusive administradoras de empreendimentos imobiliários.
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Figura 10 – Edifício Maracá.

Foto: Giovanni Cattani

Se observada de cima para baixo, a décima imagem apresenta letreiros elaborados com
a fonte descrita por Lassala, o tag reto. Sob a janela do último andar está grafado UNIÃO 12
BT, ao passo que, sob a janela do penúltimo andar, registra-se o logotipo do grupo/gangue 33
Cripta e o esboço de um vulgo que, em virtude da queda do pixador, encontra-se inacabado. Na
coluna ao lado da janela, observam-se marcas de spray. União 12 representa o grupo ao qual
pertence o pixador Biscoito (BT).
Quando questionado a respeito da maneira como se constituíam esses grupos, Djan
esclareceu de forma didática:

Então, é uma tradição, né... tipo, da pixação sempre andar em grupos. Eu tiro uma
base assim, quando eu comecei a pixá, em 96, lembro chegô aquela... aquela onda de
pixo na quebrada e a galera da minha rua começou a pixá. Eu fui o último a começá,
mas depois eu tava refletindo um lance, a gente já era um grupo, tá ligado? A gente já
andava junto. Quando o pixo chegô a gente criô um nome praquele grupo, foi quando
a gente começô a criar uma identidade visual, né, foi quando os grupos começaram a
ganhar nomes, então sempre foi uma coisa muito coletiva. Eu lembro que nóis tinha
treta com os cara da rua debaixo. Eles começaram a pixar também, então, tipo, sabe,
cada grupo foi se configurando, nóis somo fulano, nóis somo beltrano [...] então
sempre foi uma coisa muito coletiva esse lance do pixo, né [...] O pixo foi legal que
trouxe essa identidade, né, visual pros grupos, né, nome, e aí essa questão, essa disputa
por visibilidade, radicalidade, né (informação verbal).

33

Ao longo das pesquisas deparamo-nos com as duas denominações.
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Biscoito – ou BT – é a representação gráfica do vulgo do pixador, ou seja, a maneira
como ele é conhecido em sua comunidade. Quanto à denominação pessoal, Djan explicou que,
em geral, ela deriva de apelidos de infância ou da criação de uma identidade pelo próprio
pixador. E justifica dizendo que, ao nascer, não temos oportunidade de escolher o modo pelo
qual queremos ser chamados e/ou reconhecidos.

Figura 11 – Edifício Ana Paula Leite Barros.

Fonte: Giovanni Cattani

Como nas figuras das páginas anteriores, essa de número 11 reproduz a imagem de um
edifício localizado na Praça da República (esquina com a Avenida Vieira de Carvalho). Ana
Paula Leite Barros, da mesma forma que o Edifício Maracá, é um prédio de natureza comercial
que acomoda escritórios e guarda a lembrança de outro pixador, Laelson, que assinava LCT, do
mesmo grupo de Djan.
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Figura 12 – Condomínio Edifício Joamar.

Foto: Giovanni Cattani

A décima segunda imagem reproduz mais um empreendimento de natureza comercial
como suporte da inscrição dos pixadores. O prédio encontrava-se ao lado do Edifício Wilson
Paes de Almeida, antiga sede da Polícia Federal no Largo do Paissandu, que desabou na
madrugada do dia 1º de mais de 2018 em decorrência de um incêndio.
São Paulo é a maior cidade do Brasil, a maior da América Latina e a 12ª maior cidade
do mundo. Por isso, a capital paulista tem potencial para extrapolar diversos parâmetros de
comparação estabelecidos por nós ou por outros pesquisadores que tenham como ambiente de
pesquisa – principalmente pesquisa de campo – a capital paulistana; compreende uma grande
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área física e uma dinâmica impossível de ser acompanhada passo a passo. Delimitando o
“centro velho” como o espaço amostral – posto que consiste em um local de grande circulação
de pessoas e veículos (onde também foram registradas todas as imagens) –, as fotografias
selecionadas até o momento apontam para um padrão das inscrições: o suporte ou edifícios
sobre os quais elas são elaboradas têm a mesma função social e pertencem a entidades não
governamentais (propriedades de natureza privada). A propósito dessa questão de se dispor da
cidade como suporte material da pixação, Cripta Djan explica:

É, então, porque na realidade a cidade é negada a nós, né? A cidade, ela, hoje em dia,
hoje em dia não, há muito tempo, ela é construída pra atender os interesses de quem
é detentor do poder privado, entendeu? E não tem lugares abertos pra intervenção, pra
nada. Então acho que o pixo é uma retomada da cidade nesses aspecto, né. Então é
uma espécie de invasão, mas em forma de retomada mesmo, de tá, já que não te abrem
um espaço, você invade. É mais ou menos isso, como as ocupações dos sem teto, é
mais ou menos isso. É parecido. A gente tem que invadir (ANEXO A).

Com base nessa resposta e em nossas observações, concluímos que o entendimento de
Cripta Djan acerca de poder privado corresponde à noção de propriedade privada – que envolve
bens materiais e meios de produção. A partir disso, acreditamos ser possível identificar outra
prática discursiva constitutiva da comunidade de pixadores:

(a)

Independentemente do cunho comercial, todos os prédios pixados apresentam

algum traço de má-conservação patrimonial. Quanto ao Edifício Wilson Paes de
Almeida – que ilustra a contracapa deste trabalho –, além das janelas quebradas visíveis
na fotografia, após sua queda constatamos que a União, proprietária do imóvel, havia
sido advertida sobre os seus problemas estruturais pelo menos uma vez.

O Edifício Wilson Paes de Almeida, construído na década de 60, tombado em 1992 por
ser considerado – naquela ocasião – um bem de interesse histórico, paisagístico e arquitetônico,
destruído em 2018 por força de um incêndio, sinaliza para algo desconfortável aos olhos da
população urbana e que não se limita à pixação: o “descaso” das últimas administrações
municipais 34 para com a cidade. Ao contrário do que se pode imaginar, há muita pixação na
34

Essa afirmação contempla uma conversa que tivemos com um garçom, funcionário de um dos restaurantes mais
tradicionais do centro de São Paulo. Segundo ele relatou, veio do Nordeste, constituiu família e era muito feliz
trabalhando nessa função até alguns anos atrás. Atualmente, o restaurante fecha cedo e ele precisa ir embora às 22
horas porque não é seguro manter o estabelecimento aberto ou caminhar até a estação de metrô depois desse
horário. Curiosamente, na semana em que fomos ao restaurante, o garçom contou-nos a história do Edifício
Andraus, localizado logo na esquina da rua, que pegou fogo em 72 e agora é um prédio de escritório, mas que,
apesar disso, não tem muitos locatários porque acabou mal-assombrado pelas pessoas que morreram lá. Correm
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periferia; porém, ela não causa a mesma mobilização social que a realizada no ambiente central
da cidade. Talvez porque pixadores e moradores de comunidade periféricas estejam habituados
à degradação do meio em que convivem – degradação neste trabalho testemunhada por meio
dos registros fotográficos realizados no “centro velho” de São Paulo e de cenas capturadas a
partir do documentário PIXO (2009).
Lassala (2010) chegou a conclusões que associam a atividade dos pixadores à promoção
existencial de uma parcela da população. E, em uma das conversas com Djan, identificamos
algo parecido: para o pixador, a prática da pixação pressupõe notoriedade, status dentro de um
espaço social – neste caso, o urbano – em que tais atributos geralmente são conferidos ao
sujeito, cidadão, de acordo com a interação e a mobilidade a ele permitidas dentro do ambiente
urbano, ambas decorrentes de certo poder aquisitivo, status etc. Segundo depoimento do
pixador, “Você tá fazendo sua existência não passar em branco. É uma forma de se promover
socialmente, né. Mesmo que você tenha um status ali até marginal. Não importa, pra gente, na
real, os valores são meio invertidos” (ANEXO A).
Pelas análises realizadas ao longo da organização desta dissertação, confirmamos aquilo
que por um bom tempo cultivamos somente no plano da hipótese: apesar de não admitida no
espaço da cidade, a prática da pixação depende desse modelo de imaginário urbano para existir.
Pixadores, para sentirem-se inseridos no contexto urbano da cidade de São Paulo, inscrevemse nominalmente na parte exterior dos imóveis – principalmente daqueles localizados no centro
da cidade – por meio de uma tipografia inspirada na arquitetura da capital paulista (o já
mencionado tag reto) e também por meio de letreiros que ocupem o maior espaço possível em
um suporte. Esta última característica pode ser observada na distribuição das letras por entre
andares e janelas dos edifícios retratados nas figuras aqui apresentadas; algumas têm efeitos
esfumaçados em suas extremidades – resultado de um recurso utilizado pelos pixadores para
alongar as letras com o auxílio das pontas dos pés. Sendo assim, de acordo com postulações de
Maingueneau, é uma comunidade que existe por meio de suas práticas discursivas, pelo seu
posicionamento, isto é, pela sua identidade discursiva dentro de um espaço permitido (ou não)
pela disposição do ambiente, do imaginário urbano.

boatos de que à noite é possível escutar vozes. Nosso encontro com esse senhor aconteceu uma semana antes da
queda do Edifício Wilson Paes de Almeida.
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E ANÁLISE
[...] a barreira, a fronteira, a inexpugnabilidade da outra
cidade, o país indevassável, o enigma do outro lado, a
permanência arqueológica das Tordesilhas, a força mítica
dos corpos e das cores, o embaraço dos pronomes
irredutíveis – nós, eles –, mesmo que, individualmente,
cruzemos o muro. O muro. Mais um muro. Havia um. Seria
preciso considerá-lo. Respeitá-lo significaria fazê-lo existir,
quando teria sido possível pulverizá-lo e correr para o
abraço? Ou ignorá-lo azeitaria a máquina de morte que
produz a ordem branca? Somos um, sim, certo, mas somos
um diferentemente. A ponte está no verbo e o abismo está no
advérbio.
(Luiz Eduardo Soares)

Toda enunciação é habitada por outros discursos, por meio
dos quais ela se constrói. Os analistas do discurso, assim,
são levados a desenvolver não somente abordagens que se
apoiam nas fronteiras, mas também abordagens que as
subvertem.
(Dominique Maingueneau)

Nos dois primeiros capítulos apresentamos o percurso traçado pelo gênero fílmico
documentário e pelo documentário PIXO (2009), especificamente, bem como a história da
pixação paulistana. O presente capítulo está organizado na inter-relação conceitos/análise em
virtude do melhor aproveitamento teórico-metodológico por nós vislumbrado nessa disposição.
Para isso, recorremos basicamente a Dominique Maingueneau em sua obra Gênese dos
discursos (2008a), na qual se destacam dois princípios estruturantes: o da primazia do
interdiscurso sobre o discurso – isto é, a ideia de que o interdiscurso precede o discurso, de que
a unidade pertinente de análise não é o discurso, mas o espaço de trocas entre dois ou mais
discursos – e o da semântica global – entendida como o tratamento dado ao discurso a partir de
um sistema de restrições/coerções globais. São essas as duas noções que dão sustentação ao
referido livro; as demais decorrem desses fundamentos (SOUZA-E-SILVA, 2012a).
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3.1 A gênese do discurso

Em Gênese dos discursos (2008a), Maingueneau 35 discute a origem do discurso e
reproduz reflexões decorrentes de pesquisa empírica realizada anteriormente, acerca do
discurso devoto, para formular sete hipóteses que, norteadas pela noção organizadora do livro
– a da primazia do interdiscurso –, explicam as coerções a que qualquer discurso se submete.
A partir dessa obra, o linguista se dispõe a apreender a gênese de um discurso por meio de sua
heterogeneidade constitutiva, ou seja, por meio da presença velada do Outro no discurso
(discurso

construído

sócio-historicamente,

que

atravessa

sujeitos

e

enunciações),

compreendendo a relação estabelecida entre o Mesmo e o Outro do discurso como fundamento
do processo enunciativo-discursivo.

3.1.1 O primado do interdiscurso

Para tornar precisa e operacionalizável a noção de interdiscurso, Maingueneau (2008a)
propõe seu desdobramento teórico-metodológico em uma tríade: universo, campo e espaço
discursivos. Segundo o autor, o universo discursivo consiste em conjuntos de formações
discursivas possíveis em uma dada conjuntura histórica e social. Maingueneau considera essa,
dentre as três esferas, a de menor utilidade para o analista, pois se limita apenas a definir o
horizonte sobre o qual serão construídos os campos discursivos. Por campos discursivos,
entende os conjuntos de formações discursivas que, no âmbito do universo discursivo,
delimitam-se como concorrentes: “Concorrência deve ser entendida de maneira mais ampla; ela
inclui tanto o confronto aberto quanto a aliança, a neutralidade aparente etc.” (p. 34).
Ainda de acordo com Maingueneau, por meio de funcionamentos regulares, elaborados
com base em formações discursivas já existentes, é no interior dos campos discursivos que os
discursos se estabelecem e se organizam. O teórico aponta que, para um trabalho de análise
pautado em um propósito específico, a mais interessante é a terceira e última esfera da tríade, o
espaço discursivo. Postula que, isolados pelo próprio analista, os espaços discursivos
contemplam conjuntos de formações discursivas que, diante de um objetivo, o pesquisador
julga relevante comparar.

35
As formulações teóricas elaboradas pelo autor distinguem-se de outras por se relacionarem à sua preocupação
em explorar o vínculo que as produções textuais mantêm com o contexto no qual têm origem e por meio do qual
circulam.
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Segundo o autor, reconhecer o primado do interdiscurso é construir um sistema no qual
a rede semântica do discurso coincide com as relações que esse discurso estabelece com seu
Outro, decorrendo daí o caráter essencialmente dialógico de todo enunciado, a impossibilidade
de dissociar a interação dos discursos do funcionamento intradiscursivo. Encarar a origem do
discurso pela ótica do primado do interdiscurso não o condiciona ou reduz, pois, embora os
discursos se constituam sobre formações discursivas preexistentes, nem sempre se limitam aos
temas que as permeiam:

O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no qual uma
formação discursiva é levada (...) a incorporar elementos pré-construídos, produzidos
fora dela, com eles provocando sua redefinição e redirecionamento, suscitando,
igualmente, o chamamento de seus próprios elementos para organizar sua repetição,
mas também provocando, eventualmente, o apagamento, o esquecimento ou mesmo
a denegação de determinados elementos (MAINGUENEAU, 1997, p. 113).

Por isso, para o teórico, o Outro do discurso não deve ser pensado como um “invólucro”,
mas, sim, como um território que, apesar de demarcado, é produtivo. Dizendo de outro modo,
o discurso pode ser construído sobre o dito ou sobre o dizível faltoso e, ao analista, resta decidir
o modo e com quais dessas relações quer trabalhar no espaço discursivo.

3.1.2 O que é ser pixador?

À parte as produções de Eduardo Coutinho, a maioria dos documentários não revela o
diálogo estabelecido entre diretor e personagem durante as filmagens. Sendo assim, como
critério para a seleção de depoimentos e cenas a serem analisados, adotamos a pergunta
introdutória deste subitem – “O que é ser pixador?”. Isto porque, mesmo sem acesso ao
material bruto da filmagem – isto é, mesmo diante da impossibilidade de afirmar que essa tenha
sido a pergunta feita pelo diretor do documentário aos personagens, incluindo aqueles que não
são pixadores –, pareceu-nos possível inferi-la com base em enunciados que se aproximam de
respostas que, supostamente, teriam como finalidade esclarecer tal indagação. Por exemplo:

[00:34:18] [Pixador não identificado por nome ou vulgo:] “Né, sô uma pessoa que serve a
Deus ainda, vô pa igreja todo domingo, aí, tal, firme, e eu levo a pixação como uma coisa
maravilhosa, uma coisa que tá aumentando meu quadro de amigos, pessoal firmeza, gente
boa.”
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A partir desse pequeno recorte, podemos observar que ser pixador esteja relacionado a
pertencer a algum lugar: “uma coisa que tá aumentando meu quadro de amigos, pessoal
firmeza, gente boa”. Isto posto, seguimos para a análise do nosso objeto de estudo, que se
desenvolve juntamente com a exposição teórica, uma vez que, ao mesmo tempo que nos
propomos a discutir as noções de primazia do interdiscurso, semântica global e práticas
intersemióticas, utilizamos fragmentos extraídos do documentário para comentá-las e explorar
os discursos que permeiam os depoimentos destacados e nos auxiliam a visualizar o modo como
o pixador se identifica e reconhece os Outros.

3.2 Uma semântica global
Para Maingueneau (2015), os objetos de estudo da Análise do Discurso não implicam
somente os funcionamentos textuais ou a situação de comunicação, mas aquilo que os “amarra”
por meio de um dispositivo de enunciação e que, simultaneamente, resulta de elementos
institucionais. Sob essa perspectiva, o pesquisador ainda compreende que pensar lugares
independentemente das falas, ou o inverso, é permanecer aquém dos princípios fundantes da
Análise do Discurso, pois, desde que se propôs a refletir sobre o assunto – em Gênese dos
discursos (2008a) –, já admitia que o processo enunciativo estava ancorado no que designava
como semântica global, ou seja, na ideia de que o sistema de restrições de um discurso incide
sobre diferentes planos, de que esses planos do discurso coexistem e devem ser avaliados como
um conjunto.
Os planos discursivos elencados pelo autor são os seguintes: (i) intertextualidade, (ii)
vocabulário, (iii) temas, (iv) estatuto do enunciador e coenunciador 36, (v) dêixis enunciativa,
(vi) modo de enunciação 37 e (vii) modo de coesão. Em princípio, Maingueneau privilegiou o
discurso humanista devoto para ilustrar a noção de semântica global. Aqui, pretendemos nos
guiar pela organização original da noção de semântica global avançando sobre os estudos do
autor quando necessário, pois, embora reconheçamos essa organização como favorável à nossa
análise, concebemos que o teórico ampliou seu arcabouço téorico e, em 2015, dispôs-se a
esclarecer esse movimento em Discurso e Análise do Discurso.

36

Ao longo de seus estudos, Maingueneau substituiu a designação destinatário por coenunciador. Por isso, neste
trabalho sempre fazemos uso da segunda denominação.
37
Em publicações posteriores, Maingueneau passa a abordar a noção de modo de enunciação como ethos do
enunciador.

61

3.2.1 A intertextualidade

Maingueneau distingue o intertexto da intertextualidade de um discurso: o primeiro se
refere ao conjunto de fragmentos efetivamente citados em um enunciado, ao passo que o
segundo diz respeito às relações intertextuais que determinadas práticas discursivas definem
como legítimas para um campo e, consequentemente, para o espaço discursivo. Segundo ele,
“ao lado dessas restrições compartilhadas pelos diversos membros de um campo, há também o
passado específico que cada discurso particular constrói para si, atribuindo-se certas filiações e
recusando outras” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 78). Disto, compreendemos que, sob o
princípio da heterogeneidade constitutiva, há a possibilidade de um discurso manter relações
com o campo discursivo com o qual se identifica e, também, com campos discursivos em que
propriamente não se inscreve, pois o teórico sugere que, mesmo que o discurso se origine da
negação do Outro, é necessário que esse Outro discursivo seja reconhecido. Por essa razão,
postula que o sistema de restrições intervém em dois níveis de intertextualidade e, ao opor o
discurso jansenista ao humanista devoto, reflete:

[...] mesmo que os discursos jansenista e humanista devoto, enquanto discursos
católicos, admitam ambos, eles não têm a mesma concepção da autoridade da
Tradição [...] Os dois discursos não divergem menos quanto à construção de seus
respectivos passados textuais: se os escritos jansenistas citam de muito bom grado
Tertuliano ou santo Agostinho como autoridades, é porque eles leem nesses autores
enunciados semanticamente próximos daqueles que são autorizados por sua formação
discursiva. Chamaremos esse duplo trabalho da memória discursiva interior ao campo
de intertextualidade interna (p. 78).

No que diz respeito à relação estabelecida por um discurso com outros campos
discursivos, segundo sejam citáveis ou não, o autor convenciona chamá-la de intertextualidade
externa. A exemplo dos depoimentos do pixador Farelo e de Conte Lopes 38 – este, vereador
pela cidade de São Paulo em 2018 –, ilustramos como a noção de intertextualidade incide em
nosso corpus:

[00:34:31] [Farelo:] “Bom, eu tenho terceiro grau, sô formado em Direito. Puta, o cara
pixador, formado em Direito, pô, ele tá fazendo o oposto, ele tá burlando a lei. Só que o

38

A trajetória de Conte Lopes, tanto na vida militar quanto na vida política, está disponível em
<http://www.contelopes.comhttp://www.contelopes.com>. Acesso em: 08 jul. 2018.
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pixador, em si, ele tem uma linha de raciocínio coerente, acho que ele é o..., nós não somos
ignorantes, nós somos protestante.”

Figura 13 – Reprodução da imagem “PIXO 00:34:38”.
Descrição da cena: Nesta imagem, a
definição do segundo plano da cena está um
pouco prejudicada. Porém, observando-a
atentamente, é possível perceber que atrás
de Farelo encontra-se um muro. Ao
contrário do que se poderia imaginar, não há
pixações nesse muro, mas a imagem de algo
que se assemelha a algumas plantas. Além
disso, no segundo plano da cena,
conseguimos visualizar algumas bicicletas e
parte de um automóvel. Em primeiro plano,
encontra-se o pixador trajando camisa
social.

[00:36:34] [Conte Lopes:] “Pra nós, da polícia, enchia a paciência porque a gente trabalhava
na ROTA 39, a gente gostava de pegá bandido, né, corrê atrás de bandido, perseguí bandido e
de vez em quando você deparava com as pessoas pixando.”

Figura 14 – Reprodução da imagem “PIXO 00:36:26”.
Descrição da cena: Originalmente, o vídeo
não é legendado, mas, como já mencionado,
para garantir maior alcance da produção, foram
adicionadas legendas em inglês cuja retirada
das imagens capturadas afetaria o objeto de
análise.
De
qualquer
maneira
–
independentemente da legenda –, é possível
identificar que o segundo plano da cena está
restrito ao escritório de Conte Lopes, à época
deputado estadual. E, embora o enquadramento
da cena não privilegie totalmente o rosto do
deputado, consideramos a figura de Conte
Lopes como o primeiro plano da cena, posto
que se trata de um documentário e que, nesse
gênero, o objetivo é – normalmente – associar
enunciador e enunciado. Conte Lopes veste
camisa social, gravata e paletó.

Tomando como base o princípio da primazia do interdiscurso e esse plano discursivo,
isto é, o da intertextualidade, observamos que o modo como os enunciadores se referem ao
discurso jurídico sugere um duplo trabalho da memória discursiva. Lembramos que em 2009,

39

Segundo o art.18, I, decreto 44.447/99, as Rondas Ostensivas “Tobiar de Aguiar”, mais conhecidas como ROTA,
é o primeiro “Batalhão de Choque “Tobias de Aguiar” (1.º BPChq-BTA), sediado na capital, responsável, em todo
o Estado, pela execução de ações de controle de distúrbios civis e de contra-guerrilha urbana e, supletivamente, de
ações de policiamento motorizado” (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1999).
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ano de lançamento do documentário, a pixação era tipificada como crime somente por lei
federal. Feito esse apontamento, voltamo-nos à continuidade da análise do corpus:

“Puta, o cara pixador, formado em Direito, pô, ele tá fazendo o oposto, ele tá burlando a lei.”

Por meio da sentença transcrita acima, notamos que o pixador faz uso do discurso
indireto para construir seu enunciado. De acordo com Maingueneau (2013, p. 195),
“Diferentemente das ilhas enunciativas ou do discurso direto com ‘que’, ele não tem marcas
próprias e, fora do contexto, não pode ser identificado como tal”. Além disso, o discurso
indireto permite ao enunciador citante traduzir a ideia, o conteúdo de um pensamento sob suas
próprias palavras. Por isso, antes de se valer dessa forma modalizada, o pixador faz uma breve
contextualização da situação de enunciação e comenta que é bacharel em Direito. Haja vista o
que foi exposto sobre a pixação até este momento, concluímos que não há como afirmar em
que campo discursivo se inscreve esse fenômeno urbano. Contudo, levando em consideração
que o discurso jurídico repudia tal prática, é possível concluir também que a pixação não se
inscreva no campo jurídico. Ainda assim, o pixador retoma o discurso jurídico para explicar o
que, para ele, é ser pixador e a maneira como ele se vê/identifica: “nós não somos ignorantes,
nós somos protestante”.
Confrontado com o enunciado de Conte Lopes, o depoimento de Farelo ampara nosso
exemplo de intertextualidade interna, uma vez que, embora elaborem seus enunciados a partir
de lugares discursivos diferentes, ambos recuperam um mesmo ponto para formulá-los: por lei,
o ato de pixar é instituído crime, sendo este o primeiro trabalho da memória discursiva citado
por Maingueneau. O enunciado de Conte Lopes, no entanto, permite-nos deslocar um pouco
mais essa noção e questionar, com base na tipificação da pixação em crime, o princípio legal
da proporcionalidade – movimento este que, por sua vez, remete à intertextualidade externa,
dado que tal discussão pertence à esfera do Direito –, ou seja, a ideia de que a sanção aplicada
ao delito deve ser equivalente à gravidade da infração. Vejamos:

“Pra nós, da polícia, enchia a paciência porque a gente trabalhava na ROTA, a gente gostava
de pegá bandido [...]e de vez em quando você deparava com as pessoas pixando.”
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De acordo com o Dicionário Caldas Aulete 40, a palavra “bandido”, em sua acepção,
adjetiva pessoas de má índole, que cometem crimes. A ROTA tinha por função perseguir
bandidos, mas, vez ou outra, o batalhão se deparava com pessoas pixando e, nas palavras do
hoje vereador: enchia o saco. Disto, concluímos, então, que “pixador ≠ bandido”, sendo que,
para corroborar essa análise, recuperamos comentários do promotor de justiça Cristovam
Ramos (2012):
Em minha atuação no Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, embora não
sendo expert, posso perceber que vigora nos pichadores a sensação de poder.
Basicamente, três coisas os motivam: reconhecimento social, a busca de lazer e
adrenalina e o protesto. Nesse último aspecto, a pichação deve ser vista como uma
subversão, um ato de desobediência civil [...] A esse respeito, tenho que essa conduta
deva ser apreciada com maior cuidado pelos operadores do direito. Não vejo como
não considerar um ato de vandalismo se o pichador faz um grafite em monumento
histórico. Outro aspecto seria se o grafite fosse em um muro particular isolado, o que
poderia até revitalizar o meio ambiente urbanístico nas imediações, não causando
nenhum dano estético [...] O combate, a meu ver, deve cingir-se às campanhas de
conscientização e educação nas escolas, direcionadas preferencialmente para crianças
e adolescentes, porquanto são estes, na maioria, os possíveis infratores. Frequência a
cursos com temas para educação e conscientização seria, igualmente, de grande
importância para os pichadores, quando da transação penal.

Somando-se ao primeiro, o movimento realizado pela intertextualidade externa
representa o “segundo” trabalho da memória discursiva. Por esse motivo, o linguista francês
sugere a existência de duplicidade na mobilização da memória discursiva, para alguns mais
conhecido como conhecimento enciclopédico.
Apresentado o plano discursivo da intertextualidade, avançamos para o segundo dos
planos elencados por Maingueneau como constitutivos do discurso e que nos servirá como
categoria auxiliar de análise, o do vocabulário.

3.2.2 O vocabulário

Obedecendo ao princípio das coerções semânticas, não se pode falar em vocabulário
específico de um ou outro discurso, como se para cada discurso houvesse léxico especial. O
que ocorre é que, considerado o espaço discursivo como uma rede de interação semântica,
instaura-se um processo de interincompreensão: “A cada posição discursiva se associa um
dispositivo que a faz interpretar os enunciados de seu Outro traduzindo-os nas categorias do
registro negativo de seu próprio sistema” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 99-100). Em outras
40
“(ban.di.do) sm. 1. Pessoa que comete crimes; DELINQUENTE; FACÍNORA; MARGINAL 2. Pessoa de má
índole, perversa, má; MAU-CARÁTER; PATIFE; PILANTRA [...]”.
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palavras, esse funcionamento discursivo assemelha-se a um processo de tradução em que cada
campo discursivo atribui sentido diferente a um mesmo item lexical. Por essa razão, o teórico
compreende que ao analista do discurso interessam mais os sentidos dados aos vocábulos
correntes na língua – que apontam para o trato do discurso com seu exterior – do que a própria
palavra como unidade dura de análise. Nessa perspectiva, um item lexical pode constituir um
ponto de cristalização semântica do discurso e tende a adquirir o estatuto de signo de
pertencimento: “Enunciar certos significantes, implica significar (nos dois sentidos da palavra)
o lugar de onde os enunciamos; e também significa sobretudo o lugar de onde não enunciamos,
de onde, em hipótese alguma, se deve enunciar” (MAINGUENEAU, 1997, p. 155).
Para traçar um paralelo entre este segundo plano discursivo e nosso objeto de estudo,
tomamos como exemplo a palavra “arte”, cujo número de ocorrências ao longo da transcrição
do documentário é significativo (22 vezes):
Quadro 1 – Os diversos significados da palavra “arte”
Área de Concentração

Teoria, Ciência

Estética

Definição

Significado
Capacidade e aptidão do ser humano de aplicar
conhecimentos e habilidade na execução de
uma ideia, de um pensamento; essa aplicação e
essa execução: Esse quadro revela toda a arte
de da Vinci.
Atividade criadora do espírito humano, sem
objetivo prático, que busca representar as
experiências coletivas ou individuais através de
uma impressão estética, sensorial, emocional,
como tal apreendida por seu apreciador.
Conjunto de preceitos, regras, técnicas etc.
indispensáveis à realização de qualquer
atividade criadora, ofício etc.; esses preceitos
etc. aplicados à alguma atividade, algum ofício
etc.: arte de pintar: arte da ourivesaria.
Fonte: @ulete digital

Conforme demonstrado no quadro 1, apesar de possuir um único significante, a palavra
“arte” apresenta diferentes significados, cada qual se originando e aplicando em contextos
distintos. E, acerca da aplicação de cada significado consoante o contexto no qual o termo é
mobilizado, verificamos que, em matéria publicada na Revista Superinteressante, Wainer, um
dos diretores de PIXO (2009), declara: Pichação é arte.

Pouca gente sabe, mas o estilo de letras criado pelos pichadores de São Paulo é
cultuado na Europa. Existem livros na Alemanha que tratam exclusivamente da bela
grafia das pichações paulistanas, com fotos e textos analíticos sobre o assunto. Creio
que ao lado dos motoboys, os pichadores são o que há de mais representativo e
genuinamente paulistano. Além de bonito, o ato de pichar é um efeito colateral do
sistema. É a devolução com ódio, de tudo de ruim que foi imposto ao jovem da
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periferia [...] Não é só por isso que considero artísticas as pichações de São Paulo. A
definição do que é arte tem algo de relativo e abstrato. O que é arte para uns, pode não
ser para outros (SUPERINTERESSANTE, 2005).

Ainda no que tange aos sentidos que lhe podem ser conferidos, selecionamos e
reproduzimos abaixo algumas ocorrências da palavra “arte” no documentário PIXO:

[José, funcionário da faculdade:] “Pô, cê acha que isso aí é beleza? Olha pra você...O que tem
de lindo nessa porcaria?”
[Estudante não identificada:] “Gente, que merda isso. Não sabe o que eu faço, vai pixá sua
casa.”
[José, funcionário da faculdade:] “Isso aqui é coisa de incompetente, pessoas frustrada, cara
que num vê objetivo na vida, então eles acham que essa porcaria...Cara analfabeto, rapaiz.”
[Estudante não identificada:] “O melhor, o cara fala que isso é arte, né?”
[Estudante não identificada:] “Não é? Que é arte, não sei o quê.”
[Estudante não identificada:] “Arte aonde?”

[00:54:33] [Carol Pivetta (SUSTOS):] “A arte da pobreza, que expõe tudo que a gente sente,
sentimentos que ninguém qué vê, sentimentos que todo mundo fecha os olhos, assim, pra que
num prestá atenção, né meu.”

[00:55:06] [Rafael Pixobomb:] “É a arte que carrega toda a energia da metrópole mesmo, ela
carrega tudo, tem um egoísmo, tem a perversidade, tem de querê atingí o inatingível, de sê o
melhor.”

Coadunando com Maingueneau, observamos que, para Rafael Pixobomb e Carol
Pivetta, a arte da pixação implica a maneira de significar em um ambiente que os excluí,
consiste em criar um lugar por meio do qual eles enunciam, o que implica que “arte”, portanto,
não é um item lexical de uso exclusivo da comunidade de pixadores, mas que ela resulta em
signo de pertencimento de uma comunidade que ocupa um determinado lugar social e
discursivo na capital paulistana.
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3.2.3 Os temas

O espaço discursivo reserva potencial para integrar semanticamente os temas com o
qual o discurso se relaciona porque, como todos os outros planos, este obedece ao sistema de
práticas discursivas que guia o processo de enunciação. Por tema, Maingueneau (2008a, p. 81)
entende aquilo de que o discurso trata:

Tudo o que se pode dizer é que, a priori, os temas mais importantes são aqueles que
recaem diretamente sobre as articulações essenciais do modelo semântico: se a Graça
divina tem papel no discurso jansenista, é porque toca as relações entre os dois
registros opostos de seus sistemas de restrições.

O conjunto da temática de um discurso se desdobra a partir do sistema de coerções
globais, de modo que não há interesse em fazer o levantamento ou uma hierarquia dos temas
que circulam em um discurso “porque um mesmo tema pode ser encontrado em muitos outros
discursos e até mesmo em discursos antagonistas. Importa, então, depreender o modo de
construção dos temas porque é aí que se encontram as divergências” (SOUZA-E-SILVA,
2012b, p. 187).
Seguindo as reflexões elaboradas no subitem anterior, recorremos novamente à arte. No
entanto, para este plano discursivo, abordamos a arte como um dos temas capazes de tocar
registros opostos às práticas discursivas da pixação:

[0:54:46] [José, funcionário da faculdade:] “Pô, beleza é o pôr do Sol, é as cores do espectro
maior solar, da luz branca, de onde vem as cores, ela é colocada, nos alegra no dia a dia, é
arte, tá entendendo? Não essa porcaria sintética, fedida, faz mal.”
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Figura 15 – Reprodução da imagem “PIXO 00:54:23”.
Descrição da cena: Os depoimentos de José
– um dos funcionários do Centro
Universitário de Belas Artes, tal como
indicado na imagem – são alternados entre
depoimentos de estudantes da instituição e
imagens de pixações e de pixadores. Na
maior parte das cenas dedicadas aos seus
depoimentos, José está em movimento ou
gesticulando, o que dificultou a captura da
cena ilustrativa. Em segundo plano,
observamos a presença de estudantes e uma
pequena parte da intervenção realizada na
faculdade, enquanto em primeiro plano
vemos José com uma expressão facial bem
marcada, trajando camisa social e paletó.

[00:08:49] [Rafael Pixobomb:] “A pixação, ela carrega uma máscara. Tem muitas pessoas
que acha ela feia, que é um bicho que passou por ali. Mas é questão de conviver, de aprendê,
aprendê a tê uma percepção sobre ela. Você vai começar a ver o belo nela.”

Figura 16 – Reprodução da imagem "PIXO 00:09:08".
Descrição da cena: Em geral, as cenas
dedicadas aos depoimentos de Rafael
Pixobomb registram-se no mesmo local, isto
é, nesse espaço constituído por escadaria e
muro – ambos com traços de máconservação, bolor/mofo. Quando o segundo
plano da cena se dá nesse espaço, Rafael traja
camiseta preta e bermuda, usando também
uma corrente prateada.

Pelos enunciados de José, compreendemos que, para ele, arte relaciona-se diretamente
à questão dos valores estéticos de uma obra de arte, isto é, ao que é belo; logo, a pixação não
se inscreve no campo artístico porque não existe beleza na prática e no resultado dessa
atividade. Nesse mesmo sentido, ao longo do documentário notamos que, para Rafael
Pixobomb, a arte, entre outras coisas, também implica beleza. Abaixo reproduzimos mais
alguns enunciados do pixador para esclarecer o que entendemos por “entre outras coisas”:

[00:50:24] [Rafael Pixobomb:] “Quantos artista já morreram pela arte dele? Agora pergunte
quanto pixadores já num se foram pelo pixo dele. A pixação ela transcende a linha da história,
é uma arte que fica no limite, é Terra e Céu, Vida e Morte. Isso aí a pixação. E eu como
estudante de artes visuais, eu levei pa dentro do invólucro, o ataque foi o trabalho de conclusão
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de curso. Eu tava vinculado, eu tinha direito, estudei quatro anos. Eu tinha o direito de
apresentá um trabalho, uma pintura, um trabalho prático.”

Por meio desse enunciado compreendemos que, para Pixobomb, a prática da pixação se
aproxima da arte por exceder os discursos reconhecidos pela ordem social, por ser uma
atividade limítrofe, isto é, consideradas as palavras de Maingueneau (2010b) e o enunciado
acima, depreendemos que, para o pixador, a pixação tange o discurso artístico pelo caráter
paradoxal, como este mesmo disse, “transcendente”.

[00:51:46] [Rafael Pixobomb:] “A universidade é uma universidade de belas artes, é, o
invólucro é pa se fazê arte. Ah...tem muita arte decorativa, muita propaganda pro Estado, muita
encheção de linguiça, muito charlatanismo. Tem cara que enfia a tinta no cu e peida na tela.
Merda de artista, bafo de artista. A arte, arte mesmo é outra coisa.”

Novamente, observamos que, para Pixobomb, a arte deve ser impulsionada por forças
relativas ao Absoluto, ao que é indizível em determinadas sociedades localizadas espaciotemporalmente e que, por isso, a pixação é uma manifestação artística e se distingue da arte
decorativa, da arte comercial. O crítico de arte Tiago Mesquita, cujos depoimentos comentamos
abaixo, expõe um ponto de vista peculiar sobre essa discussão travada acerca da prática urbana
da pixação:

[00:59:28] [Tiago Mesquita, crítico de arte:] “Tanta coisa boa no mundo que não é arte, num
sei por que que todo mundo acha que qualquer tipo de experiência expressiva precisa ser arte.”

[00:59:28] [Tiago Mesquita, crítico de arte:] “Se a pixação qué virá obra de arte logo, logo
vai tá decorando casa de madame, sabe? Vão chamá eles, pagá uma grana, ‘não, pelo amor
de Deus, pixa meu apartamento, pixa minha loja da Nike’, sabe, essas coisas, ‘pixa a Ellus’.”

Do enunciado de Tiago, depreendemos que nem sempre uma experiência expressiva é
arte; porém, isso não desvaloriza tal experiência. Ademais, uma das opiniões do crítico revelou-
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se pertinente em 2012 por meio de parceria firmada entre Asos Black x Puma 41 e da campanha
publicitária veiculada no lançamento da coleção de outono:
Figura 17 – Campanha publicitária Asos Black x Puma.

41

Asos é uma loja on-line de comércio varejista que, em parceria com a marca Puma, lançou uma coleção e, como
parte da campanha publicitária para divulgação dessa coleção, lançou mão de curta-metragem intitulado Os
pixadores para promovê-la.
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Quando você cria alguma coisa, não dá pra controlar
o que vai acontecer, ou pra onde as coisas vão.
Quando eu vejo o que a gente fez, mano, meu coração
vai a mil, tá ligado? Começa a batê mais rápido... Eu
não consigo dormir... só penso nisso. A gente vê as
coisas de um jeito diferente. As pessoas me
perguntam: Por que arrisca sua vida? Mas por isso? A
única maneira de seguíem frente é se arriscando, é
algo muito importante. Liberdade. A gente é produto
do nosso ambiente, tá ligado? Quando a gente cria
uma linguagem, mano, tá ligado? Tâmo fazendo as
pessoas pensarem, as pessoas questionarem. Como
qualquer arte, mano. Se você olhá pra ela por algum
tempo, vai encontráum significado. Pode ser o nosso
significado ou o seu. As pessoas têm medo do que a
gente tem pra dizer. Por isso a gente fala, mano. A
gente num tá procurando aceitação das pessoa. Somos
pixadores (transcrição nossa).
Fonte: VIMEO

Conforme se verifica na transcrição do vídeo promocional, ele não apenas também faz
menção à arte, como também propõe uma reflexão recorrente dentro desse campo discursivo:
o sentido encontrado em uma obra de arte tange ao processo de tradução, aqui apresentado sob
a perspectiva enunciativo-discursiva.

3.2.4 A dêixis discursiva

Em Gênese dos discursos, quando discute a semântica global, Maingueneau (2008a)
distingue o estatuto do enunciador, do destinatário e a dêixis enunciativa em planos discursivos
diferentes; em Novas Tendências em Análise do Discurso (1997, p. 41, grifo do autor),
entretanto, o teórico passa a considerar esses planos sob uma só designação, dêixis enunciativa:
Na língua, a “deixis” define as coordenadas espaço-temporais implicadas em um ato
de enunciação [...] O que chamamos de deixis discursiva possui a mesma função,
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mas manifesta-se em um nível diferente: o do universo de sentido que uma formação
discursiva constrói através de sua enunciação. [...] Distingui-se-á nesta deixis o
locutor e o destinatário discursivos, a cronografia e a topografia.

Em outras palavras, a existência da dêixis discursiva pressupõe a delimitação de uma
comunidade discursiva, cronografia e topografia; estabelece um primeiro acesso à cenografia
utilizada por uma comunidade discursiva para produzir e legitimar um enunciado. Com efeito,
a construção do enunciado não se dá a partir de um só sujeito, mas do “universo de sentidos”
criado por uma comunidade discursiva (no segundo, capítulo apresentamos o tencionamento da
noção de formação discursiva). Para exemplificá-la, entre os vários depoimentos selecionados,
destacamos para análise o do pixador William (Operação) porque essa cena do documentário
nos leva à suposição de outra cena, a discursiva.
Ao formular seu enunciado, William não admite como elemento temporal (cronografia)
a data da elaboração do documentário, mas um momento vivido pela sociedade paulistana, em
que o imaginário urbano atribui classes e papéis aos cidadãos. Da mesma maneira, o espaço em
que elabora o enunciado não é o da comunidade em que habita, onde a cena do documentário
se realiza, mas a cidade de São Paulo. Admitindo a primazia do interdiscurso sobre o discurso,
reconhecemos também a existência de uma dêixis fundadora frente a qual o pixador constrói
seu enunciado – isto é, “[...] a(s) situação(ões) de enunciação anterior(es) que a deixis atual
utiliza para a repetição e da qual retira boa parte de sua legitimidade” (p. 42) – e
compreendemos que seja ela a condição de fragibilidade e exclusão social em que uma
determinada comunidade discursiva se encontra – neste caso, a dos pixadores. Cumpre lembrar
que, no início dos 46s de depoimento, a fala é introduzida pela imagem da comunidade de
origem do pixador para, depois, vincular-se à imagem de seu rosto:

[00:05:12] [William (Operação):] “A quebrada é bem diferente do que é o Alphaville, mano.
Alphaville é um baguio de luxo, truta. Favela é bem diferente do que um baguio de luxo, né
mano. Os morador nem é igual, né truta. Tipo a quebrada, tá ligado, mano. Pixação, mano,
pixação tá no peito, né truta. Pixação pra nóis aí, né mano, pra nóis é compensável, né truta.
Pra nóis que mora dentro da favela, truta, nóis num tem condição de vivê, nóis faiz essas
pixação aí, truta. Mas aí, o bagui tá no sangue, tio. É só ligá, o baguio não tem como pará não,
tio. Quando eu ficá veio eu vô pixá também, até de muleta eu vô pixá [risos].”
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Figura 18 – Reprodução da imagem “PIXO 00:05:55”.
Descrição da cena: William encontra-se em
primeiro plano trajando o que se assemelha a
uma composição de camiseta regata sobre
camiseta de manga curta, bermuda e um par de
chinelos. Ao longo da narrativa, o pixador
revela que em seu boné está bordado Operação,
inscrição reproduzida pelo pixador, registrada
na parte inferior direita da imagem, se olhada de
frente. Em segundo plano, a cena retrata a
comunidade em que William reside (Munhoz
Júnior), um conglomerado de casas não
necessariamente separadas por muros e restos
de entulhos de origem desconhecida – não há
como saber se resultado de demolição ou
desmoronamento – e em cima dos quais o
pixador caminha.

O uso informal da primeira pessoa do discurso, “nóis”, indica um sujeito coletivo, um
“eu” que se expande da pessoa do enunciador a um conjunto de pessoas, uma comunidade
discursiva, como já apontado por Maingueneau (2013). Além disso, o uso do pronome não
exime William do lugar que ocupa, o de autor da enunciação. Ao contrário, em “nós”, a
presença do sujeito da enunciação é forte. O fato de a materialidade visual ser constituinte do
gênero documentário proporciona que a atenção dada pelos diretores ao cenário no momento
da enunciação legitime o enunciado de William e, também, facilite a associação feita pelo
pixador: falar sobre a pixação corresponde a falar em nome de um grupo.
A imagem em segundo plano deixa claro que, na comunidade de Munhoz Júnior, o
coletivo se sobrepõe ao individual: casas geminadas e sem divisão aparente por muros afastam
a ideia do uso privativo do imóvel, de privacidade/intimidade e, consequentemente, de
individualidade. Visto isso, o pixador sente-se autorizado a falar em nome dos moradores da
favela.
Em São Paulo, a denominação “favela” tem sido substituída por “comunidade” 42 e, para
definir a identidade dos moradores da “quebrada”, recuperamos considerações acerca do
mecanismo de construção identitária, debatido por Patrick Charaudeau em Discurso e
[Des]igualdade Social: “Não há tomada de consciência da própria existência sem percepção da
existência de um outro que seja diferente. A percepção da diferença do outro constitui, antes de
mais nada, a prova da própria identidade. É o princípio da alteridade” (p. 18).

42
Segundo dicionário on-line: “qualidade ou estado daquilo que é comum a diversos indivíduos. População que
vive em determinado local ou região, ligada por interesses comuns”.
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Compreendemos que o pixador faça referência ao bairro de Alphaville 43 para
estabelecer o contraponto entre “bagui de luxo”, “quebrada” e “favela”. Da mesma maneira que
o pronome nós surge como representação de um sujeito coletivo, o bairro que se divide entre
as cidades de Barueri e Santana do Parnaíba exprime a identidade social de um grupo, e não de
um só sujeito.
Maingueneau (2013, p. 161-162) esclarece o recurso a essa ferramenta discursiva: “Para
referir-se a um sujeito indeterminado, os locutores têm também a possibilidade de utilizar um
eles dito coletivo, que designa um grupo [...] De toda maneira, ele só pode referir-se a seres
humanos, nunca aos coenunciadores”. Disto, inferimos que o pixador se propôs a explicar o
referente sobre o qual constrói seu depoimento – o que, mais uma vez, para a validação da
situação de enunciação, de certa forma por entender que seus coenunciadores – que, no
entendimento de Salles, consistem nos diretores e produtores do documentário – não
correspondem ao perfil do sujeito pixador, mas também não correspondem ao perfil de quem
vive em um “bagui de luxo”.
Tanto o enunciador e o coenunciador quanto as noções de cronografia e topografia hoje
são examinadas por Maingueneau no quadro de uma cenografia. A cenografia “define uma
instância de enunciação legítima que o discurso constrói para autorizar sua própria enunciação”
(SOUZA-E-SILVA; ROCHA, 2009). Maingueneau (2013) considera os embreantes elementos
fundamentais à dêixis discursiva, agora mobilizada pelo autor sob a noção de cenografia, cujas
referências constroem-se em relação ao ato de enunciação, demarcando-se pelos dêiticos
espaciais e temporais. Por essa razão, a análise pretendida neste trabalho – cujo objetivo é
depreender por meio do discurso a maneira pela qual o pixador se reconhece como sujeito, se
identifica e traduz o seu Outro – se dá por meio dos planos da enunciação e exige o estudo das
marcas linguísticas do enunciado material, pois, de forma distinta de outros signos linguísticos,
os embreantes permitem ao coenunciador reconhecer o referente da enunciação. Assim,
reunimos em um quadro alguns apontamentos feitos pelo autor acerca dos embreantes para
mobilizar teoria e corpus:

43

De acordo com a versão digital da Veja São Paulo, Alphaville é um reduto de/da classe alta.
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Quadro 2 – Tipos de embreantes
Embreantes

Função
Pronomes pessoais de primeira e
segunda pessoas; os determinantes
meu/teu, nosso/vosso, seu e suas formas
Pessoa
no feminino e no plural; os pronomes o
meu, o teu (o seu)/o nosso, o vosso (o
seu) e suas formas no feminino e no
plural.
As marcas de presente, passado e futuro
acrescentadas ao radical do verbo;
Dêiticos temporais
palavras e grupos de palavras com valor
temporal.
Distribuem-se a partir do ponto de
referência constituído pelo lugar onde
se dá a enunciação; grupos nominais
Dêiticos espaciais
determinados por este, ou esse,
associados a um substantivo portador de
significado independentemente da
situação de enunciação.
Fonte: MAINGUENEAU, 2013

[00:25:04] [Naldo/Osbichovivo (OSBV):] “O governo qué o povo burro, povo burro e sem
formação. A gente aqui é pixador mais ninguém é burro. Todo mundo vê jornal, todo mundo
sabe o que tá acontecendo, entendeu?”
[Tatei (Túmulos):] “Quando nóis se conhecemo aí foi logo pra jogá pra mídia memo, nóis
vâmo pros muro pra saí na TV, jornal, o que fô possível pra gente saí aí, internet, o que fô, até
no celular dos outro pá nóis saí, se fô pá saí nóis sai.”
[Naldo/Osbichovivo (OSBV):] “Nossa parte a gente tá fazendo. A gente mete nos muro memo
protesto e indignação e cabô.”
[Tatei (Túmulos):] “Onde aconteceu, tipo vai, um assassinato, ou na casa do cara que tá
errado, ou na frente. Se num tem muro na casa dele, nóis faiz no muro da frente, do vizinho.
Que importa é nóis chegá lá e dexá uma mensagem pá ele, quando ele acordá de manhã ele vê
lá, porra meu, os cara tá enchendo meu saco memo.”
[Naldo/Osbichovivo (OSBV):] “Eles pode num sê preso nada, mais vai complicá eles, o povo
tá vendo. Os governantes aí vê que a gente tá atento aí com tudo que tá acontecendo de errado
aí. A voz do povo aqui é nos muro.”
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Figura 19 – Reprodução da imagem “PIXO 00:25:08”.
Descrição da cena: Pelos depoimentos acima
transcritos, é possível perceber que a cena
intercala falas de dois pixadores. O raciocínio
de um vem para complementar o do outro. O
primeiro a expressar sua opinião é Naldo, cuja
inscrição nos muros é OSBV. Ao lado,
encontra-se a imagem do seu rosto e as vestes
do dia em que concedeu a entrevista: blusa de
agasalho preta e touca do Sport Club
Corinthians Paulista 44. Pelo senso comum,
circulam muitas brincadeiras sobre esse time.
Uma delas envolve a conduta dos torcedores,
isto é, torcedores de times rivais dizem que, ao
encontrar com um corintiano, é preciso
esconder objetos pessoais, como carteira e
celular. No plano de fundo, observamos algo
que se assemelha a um ambiente residencial e
um muro pixado.
Figura 20 – Reprodução da imagem “PIXO 00:25:16”.
Descrição da cena: Em primeiro plano é
exibida imagem do rosto de Tatei 45, um dos
fundadores do grupo TÚMULOS – grupo
criado no ano de 1989 e que comemorou 20
anos de existência no ano de produção do
documentário, 2009. O pixador veste camiseta
regata e boné branco. Em segundo plano,
observamos a parte superior de um automóvel,
muros e fachadas pixadas.

Assim como no enunciado de William (Operação), a dêixis fundadora do discurso de
Naldo e Tatei corresponde à condição de fragibilidade, de exclusão social em que determinada
comunidade se encontra. Da mesma forma que o primeiro pixador, ambos fazem uso de
pronome pessoal ou locução pronominal para representar um sujeito coletivo como ponto de
referência da enunciação, como pessoa do discurso. Naldo recorre à expressão genérica “todo
mundo”, discutida por Evanildo Bechara (2015) em nova edição de Moderna Gramática
Portuguesa quando se ocupa em explorar os usos do artigo definido:

44

Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, o Sport Club Cortinthians concentra, em sua torcida, a soma dos
torcedores da torcida de seus principais rivais. “Dos entrevistados que declararam ter ensino superior completo,
31% são corintianos. Entre os que completaram o Ensino Médio, 40% torcem para a equipe. Já entre os que fizeram
apenas o Ensino Fundamental, 35% (SABINO, 2017)”.
45
Curiosidade: de acordo com o blog do grupo ao qual pertence, o pixador mudou-se para o Japão em 1997 e
retornou ao Brasil em 1998.
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Pode vir a palavra todo, no singular, seguida ou não de artigo, com os significados de
inteiro, total e cada, qualquer. A presença ou ausência do artigo depende de que o
substantivo exija ou repudie a antecipação de o, a, os, as. Na língua moderna, todo o
corre mais no sentido de totalidade, inteireza, ênfase [...] (2015, 38. ed. rev. ampl., p.
166).

Ao longo da análise, notamos que o debate em torno do uso dessa expressão segue
controverso entre os gramáticos, em razão de sua gênese – tal expressão se originaria a partir
de uma figura de linguagem, qual seja, a hipérbole. Nas palavras de Sérgio Rodrigues (VEJA,
2015), a discordância quanto à supressão do artigo deve-se ao sentido que lhe é atribuído:
anteriormente, “o mundo inteiro”; atualmente, “todas as pessoas”. Segundo o jornalista e crítico
literário, Drummond tratou de modo significativo a questão do uso do artigo e do deslocamento
de sentido causado pela supressão deste na adaptação de um trecho de Auto da Lusitânia – de
Gil Vicente – em Todo Mundo e Ninguém. Drummond manteve nomes e perfis dos
personagens, mas optou por não usar o artigo.
Quadro 3 – “Todo mundo” ou “todo o mundo”?
Auto da Lusitânia

Todo Mundo e Ninguém

Todo o Mundo – Eu hei nome Todo o Mundo, e
meu tempo todo enteiro sempre é buscar dinheiro e
sempre nisto me fundo.
Ninguém – E eu hei nome Ninguém e busco a
consciência.
Berzabu – Esta é boa experiência, Dinato: escreve
isto bem.
Dinato – Que escreverei, companheiro?

Todo mundo – Eu me chamo Todo Mundo e passo o
dia e o ano inteiro correndo atrás de dinheiro, seja
limpo ou seja imundo.
Belzebu – Vale a pena dar ciência e anotar isto bem,
por ser fato verdadeiro: que Ninguém tem consciência,
e Todo Mundo, dinheiro.

Berzabu – Que Ninguém busca consciência e Todo
o Mundo dinheiro.

Avaliando o emprego dos embreantes de pessoa, concluímos que Naldo se vale da
expressão “todo mundo” para, além de enunciar, legitimar saberes presentes em sua
comunidade, visto que “nóis” e “a gente” relacionam-se aos pixadores como sujeito coletivo,
como “todo mundo” – sem artigo definido. Já para explicarmos o modo como se dá a circulação
de um discurso que não está articulado a nenhuma instituição social – uma espécie de produção
autônoma (que, no caso dos pixadores, não podemos afirmar ser teórica) e não centralizada que,
para estabelecer sua validade, não tem necessidade da concordância de um sistema social –,
somos levados ao que Foucault (2014, p. 265-266) denomina retorno de saber:
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O que quero dizer com retorno de saber é o seguinte: é verdade que durante os últimos
anos encontramos frequentemente, ao menos em nível superficial, toda uma matéria
do tipo: não mais o saber, mas a vida; não mais o conhecimento, mas o real; não o
livro, mas a trip etc. Parece-me que por essa temática, através dela ou nela mesma, o
que se produziu é o que se poderia chamar insurreição dos saberes dominados [...]
conteúdos históricos que foram sepultados, mascarados em coerências funcionais ou
sistematização formais [...] uma série de saberes que tinham sido desqualificados
como não competentes ou insuficientemente elaborados.

No documentário, encontramos na fala do fotógrafo Choque algo que se assemelha ao
que Foucault designa retorno de saber:

[00:09:57] [Choque:] “[...] esses logos foram inspirados nas runas anglo-saxônicas de
milhares de anos atráis que, na verdade essas runas, são o primeiro alfabeto da Europa [...]
Não é uma simples cópia das runas, é uma criação em cima disso, uma evolução mesmo em
cima disso. É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de milhares de anos
atráis migrô pra São Paulo pros povos bárbaros de São Paulo, os pixadores.”

Recorrendo novamente ao dicionário, constatamos que a primeira definição de
“bárbaro” é “sem civilização”. Conquanto não seja nosso objetivo a constante retomada ao
que foi anteriormente exposto, mas o avanço na discussão, o fato é que a todo tempo nos
deparamos com a constituição da identidade do pixador. Seguindo os direcionamentos teóricos
de Maingueneau (2013), de que marcas temporais acrescentadas ao radical dos verbos ou
pronomes demonstrativos referentes à cronografia do enunciado (assim como hoje em dia, uma
época) sugerem o tempo frente ao qual se desenvolve a enunciação – tempo esse não
necessariamente idêntico ao tempo cronológico ou à situação de comunicação –, concentramonos no depoimento de gORDOx, em que a situação de enunciação não consiste no momento em
que a cena foi registrada pelos diretores do documentário.

[00:34:54] [gORDOx 46:] “Eu ficava muito dentro de casa, aí chegô uma época que eu num
conseguia memo saí de casa, né, me sentia mal, botava o pé pra fora de casa já sentia uns
trimilique, né, parecia que tinha uma melancia na garganta, não conseguia respirá direito,
tipo uma depressão, uma ansiedade. Mas é que, mano, entre uma caminhada ou outra de ir no
psicólogo, de ir no psiquiatra, que esse barato é uma coisa que tá atingindo bastante os jovens
46

Atualmente, Willian Moreira Lemos Rodrigues, agora conhecido como Gordox Gatto, é apresentador, youtuber
e narrador de games brasileiros. Informação encontrada em página de rede social do próprio Willian.
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hoje em dia, né, eu ficava vendo os pixo, né, e eu sentia falta de vê o meu também na parede.
Eu tomava só um remédio, né, que é a Fluoxetina pra ansiedade mesmo, né, e minha terapia
memo era pixá, minha válvula de escape, né. Eu falava “caramba meu, alá, tudo os camarada
meu pixando tudo e eu parado aqui, mano, por causa de uma doença que eu memo posso me
livrá dela, né”. Aí eu comecei a saí de casa, fugia memo, colocava o pé na rua com a latinha,
coração a milhão, comecei a fazê memo, tá ligado, os pixo e eu fui, fui me libertando, né, cada
bairro que eu andava, andava um bairro por rolê. Eu andava um bairro, eu falava “Pô, uma
caminhada certa, já tô bem dessa fita. Esse barato num me domina mais não”.

Figura 21 – Reprodução da imagem “PIXO 00:35:00”.
Descrição da cena: Em primeiro plano
encontra-se o pixador gORDOx, cujo nome
– William – é grafado com m no
documentário, embora, por meio de simples
buscas na internet, tenhamos constatado ser
escrito da maneira como o fazemos nesta
descrição. No segundo plano da cena, notase a presença de mais duas pessoas do sexo
masculino. Tanto Willian quanto os outros
situam-se em ambiente externo da
paisagem urbana. Algumas árvores e parte
de um edifício ajudam a compor o segundo
plano da cena.

Por meio de seu depoimento, o pixador relata a maneira como vem se relacionando com
a prática da pixação desde um tempo passado. Dependendo da necessidade do enunciador em
enfatizar seu próprio enunciado, advérbios como “aqui”, “aí”, “ali”, “acolá” atuam como
dêiticos. Também desempenham o papel de reforço enfático “mesmo”, “próprio” e respectivas
flexões presas a substantivos ou pronomes, assumindo o valor de “em pessoa” (BECHARA,
2015). O pixador se utiliza de “alá” como advérbio; no entanto, utiliza-se de “aí” da mesma
maneira que outros personagens – não como dêitico, mas como marcador discursivo.

3.2.5 O modo de enunciação

Para Maingueneau (2008a), não basta falar em lugares ou dêixis discursiva, mas devese lembrar que o discurso é inseparável do que, em suas palavras, designa-se muito
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grosseiramente como a voz do enunciado. O teórico convenciona chamar gênero discursivo 47 a
vertente tipológica formal do modo de enunciação, que corresponde à contrapartida do modo
menos formal, isto é, o tom. Encontramos a explicação para tal convenção em uma outra obra
(2008b): mesmo que o coenunciador não conheça ou saiba nada sobre o enunciador, ao entrar
em contato com o gênero ao qual o discurso pertence, encontra pistas que o induzem a criar
certas expectativas em relação ao autor/responsável pelo enunciado – o que faz do gênero do
discurso a vertente mais formal do modo de enunciação. Sob essa concepção, Maingueneau
introduz a noção de incorporação, tomada por ele como a maneira de evocar a imbricação do
discurso ao modo de enunciação;

Apelando à etimologia, faremos esta “incorporação” atuar sobre três registros
estreitamente articulados:
- a formação discursiva confere “corporalidade” à figura do enunciador e,
correlativamente, àquela do destinatário, ela lhes “dá corpo” textualmente;
- esta corporalidade possibilita aos sujeitos a “incorporação” de esquemas que
definem uma maneira específica de habitar o mundo, a sociedade;
- estes dois primeiros aspectos constituem uma condição da “incorporação”
imaginária dos destinatários ao corpo, o grupo dos adeptos do discurso
(MAINGUENEAU, 1997, p. 48).

Disto, depreendemos que o coenunciador não é um indivíduo a quem o enunciador
somente propõe ideias, mas alguém que, por meio do discurso, acede à maneira de o enunciador
“ser” ou “estar” no mundo. Na retórica antiga, essa dimensão era conhecida por ethé. Segundo
Maingueneau (2008b), a noção desenvolvida por Aristóteles passou a ser melhor explorada em
meados de 1980, bem como a ocupar um lugar na esfera do discurso em virtude da expansão
das mídias audiovisuais na época, à alteração do centro de interesse – antes as doutrinas e os
aparelhos que lhes estavam ligados – para a apresentação de si. Ainda de acordo com o teórico
francês 48, o modo de enunciação é um dos deslocamentos realizados por ele a partir de tal
categoria a datar do ano de 1984.
A fim de introduzir suas reflexões acerca da concepção discursiva do ethos,
Maingueneau confronta suas principais características 49 para, em seguida, apresentar o que
entende por essa noção. Estabelece uma distinção entre ethos discursivo e ethos pré-discursivo,
47

Trabalhamos o gênero do discurso no segundo capítulo desta dissertação.
“(Notion traditionnelle de rhétorique qui désigne l'image de lui-même que construit l'orateur à travers son
discours; en 1984 (Genèses du discours, Liège, Mardaga), puis en 1987 (Nouvelles tendances en analyse du
discours, Paris, Hachette) j'en ai proposé une reformulation dans un cadre d'analyse du discours.”
49
“A prova pelo ethos consiste em causar boa impressão mediante a forma com que se constrói o discurso, em
dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, ganhando sua confiança. O destinatário deve, assim, atribuir
certas propriedades à instância que é posta como fonte do acontecimento enunciativo” (MAINGUENEAU, 2008b,
p. 56).
48
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esclarecendo que o primeiro corresponde à definição de Aristóteles e implica alguns tipos de
discursos, circunstâncias em que o coenunciador não possui representações prévias do ethos do
enunciador. Quanto ao ethos pré-discursivo, conforme indicado pelo próprio termo, consiste
em uma representação prévia do enunciador.
Para Maingueneau (2008c), o ethos pré-discursivo é um funcionamento mais evidente
no âmbito político, ou na imprensa de celebridades, em que a maior parte dos locutores –
constantemente presentes na cena midiática – associa-se a um tipo de ethos não discursivo, isto
é, idealizado pelo coenunciador antes mesmo que o enunciador se pronuncie e que, por isso,
confirma-se ou infirma-se por meio da enunciação. Observamos que a necessidade em
identificar o espaço semântico sob o qual a noção de ethos é debatida diz respeito a uma das
dificuldades ligadas a ela, pois, ainda que seja contígua ao ato de enunciação, na maior parte
do tempo, o ethos suscita representações e/ou imagens construídas pelo público, pelos
coenunciadores. Neste momento do trabalho, encontramos um paradoxo: cria-se um ethos prédiscursivo diante de locutores – ou enunciadores – hipoteticamente desconhecidos, uma vez
que, por um lado, pixadores não são celebridades – ao contrário, muitas vezes são considerados
anônimos. Em contrapartida, o discurso dessa comunidade circula frequentemente na mídia.
Essa reflexão remete-nos novamente à entrevista concedida por Cripta Djan em maio de 2015:
Pesquisadora: É engraçado ouvir isso de você, porque na reportagem, a qual estou
fazendo a análise, diz que “O universo dos pixadores é um universo de pessoas
anônimas e de pseudônimos”. E a intenção não é se inscrever?
Cripta Djan: É, totalmente o contrário, é ser visto. Você cria um personagem, né, e
você começa a difundir ele, mas todo pixador pixa pra ser visto. O cara pixa pra vir
no point e os outros pixadores pedirem a assinatura dele, entendeu? O cara pixa pra
ter uma notoriedade. A gente costuma dizer até que muitos pixadores, tipo, que não
fosse a pixação não ia ter pegado nem mulher. É porque o pixo, ele consegue
promover a pessoa socialmente sem a questão financeira, sem a questão do bem
material, né. Isso é muito lôco no pixo, acho que é isso que atrai tanto as pessoas, tá
ligado? Todos aqueles jovens que não vão ter outra forma de ter uma promoção social,
eles encontram na pixação isso. Ele não precisa ter dinheiro, nada mano. Não precisa
ter uma roupa, nada. Vai valer a trajetória dele na rua. Tem cara que é uma lenda no
pixo, o cara é feio, malvestido, mas o cara vai ter a legião de fã dele e vai ter mulher
também interessada nele. Entendeu? Quantos pixador feio. A gente fala: esse cara só
pegou mulher por causa da pixação. Até brinca. E é verdade mesmo, é uma forma de
você ser visto e ser notado (ANEXO A).

No que tange ao ethos discursivo, compreendemos que este recubra a dimensão verbal
do discurso e, também, o conjunto de determinações físicas e psíquicas ligado ao enunciador
no momento da enunciação, haja vista que Aristóteles propôs essa categoria fundamentando-se
na palavra viva; “a enunciação confere ‘corporalidade’ ao fiador de um enunciado material e,
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diante desse enunciado, o coenunciador incorpora e/ou assimila esquemas correspondentes a
uma maneira de se relacionar com o mundo” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 65).
Traçadas as distinções entre ethos discursivo e pré-discursivo, o linguista nos previne
da impossibilidade de definir nitidamente o ethos dito e o ethos mostrado pela enunciação. Ele
sugere que o primeiro é criado por meio de referências do enunciador, do enunciado, enquanto
o segundo é constituído por “pistas” oferecidas ao coenunciador no ato da enunciação.
Reproduzimos um esquema desenhado por Maingueneau (2008c) a título de ilustração:

Figura 22 – A propósito do ethos.
Ethos efetivo

Ethos pré-discursivo

Ethos discursivo

Ethos dito

Ethos mostrado

Estereótipos ligados aos mundos éticos

Considerando que a discussão em torno do ethos discursivo relacione-se ao “modo de
enunciação”, bem como ao deslocamento feito por Maingueneau acerca desse plano discursivo,
para inter-relacionarmos teoria/corpus torna-se novamente necessário lembrar que nosso objeto
de estudo consiste em um filme documentário e que, conforme discutido no primeiro capítulo
desta dissertação, uma obra desse gênero constrói-se pela imaginação autoral dos diretores e
passa por processos de edição. Pensando nisso, indagamo-nos: ainda que respeitado o contrato
genérico – neste trabalho definido por João Moreira Salles como a responsabilidade do diretor
para com seus personagens –, quais elementos deverão ser privilegiados para depreendermos
os ethos discursivo, dito e mostrado?
A fim de sanarmos essa questão, empregamos estratégia utilizada por Maingueneau ao
investigar ethos de anunciantes em sites de relacionamento, posto que, tal como nessas
plataformas, os personagens de PIXO (2009) – ou de qualquer filme documentário – não estão
totalmente livres em seus propósitos. Assim, “não surpreende que nesse tipo de situação o ethos
discursivo exerça um papel essencial: para além do enunciado, é com o sujeito apreendido em
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seu movimento, em seu estilo pessoal, que o público deve entrar em contato”
(MAINGUENEAU, 2010a, p. 81). E, ancorando-nos na entrevista concedida por Cripta Djan
em maio de 2015 (ANEXO A), estabelecemos três características (mais sociais do que físicas)
para averiguar a manifestação do ethos discursivo dos pixadores, as quais são pontuadas a
seguir.

a) Pseudônimo como elemento de construção do ethos discursivo

Para Maingueneau (2010a), o pseudônimo utilizado em plataformas responsáveis por
promover encontros virtuais influencia tanto a produção quanto a leitura do enunciado. A partir
dessa reflexão, optamos por analisar os vulgos da mesma forma. Para tanto, antes consideramos
necessário debater as funções do recurso ao pseudônimo.
A fim de introduzirmos essa discussão, recorremos a uma matéria publicada na Revista
Superinteressante em agosto de 2016, intitulada “Quais autores e compositores já usaram
pseudônimos? Por quê? Esse é um recurso comum entre artistas que precisam, por exemplo, se
proteger de perseguições políticas graças ao conteúdo de suas obras.”

Destacado

em

itálico, o subtítulo da matéria introduz a ideia de que, por vezes, o pseudônimo é usado como
mecanismo de preservação da integridade física e/ou psicológica de alguém. Por exemplo:
Politicamente incorreto
ARTISTA Di Cavalcanti
PSEUDÔNIMO Urbano
O artista, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, retratava a
sociedade brasileira em seus quadros. Mas ele também era cartunista e, nesse trabalho,
seu alvo era outro: a política! Para se proteger, ele assinava essas ilustrações como
Urban;
Dupla personalidade
COMPOSITOR Chico Buarque
PSEUDÔNIMO Julinho da Adelaide
Cansado de ter suas canções barradas pela censura da ditadura militar nos anos 70,
Chico assumiu esse outro nome e lançou músicas que fizeram muito sucesso, como
“Jorge Maravilha” e “Acorda Amor”. Ele até deu uma entrevista para o jornal Última
Hora como se fosse Julinho – e ainda falou mal de Chico! (FESCINA, 2016, grifos
da autora).

Em PIXO (2009), testemunhamos uma variação no uso – ou não uso – de vulgos pelos
pixadores. Aos 28m41s do documentário, Lin, o Animal, esclarece a origem do seu codinome
– respectivamente, sua marca: “L.I. significa loucura incurável. Às vezes eu fazia umas letras
gigante, os cara pegô e falô ‘porra, essa pixação saiu animal’. Aí pegô Animal, meu. Eu falei
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‘animal mesmo?’, então vô colocá aqui 50.” Em uma busca simples, com o auxílio da ferramenta
de pesquisa Google, observamos que a alcunha de Animal também foi atribuída a Lin em virtude
de sua marcante atuação desde o início da prática da pixação. Em contrapartida, notamos que,
assim como Djan (Cripta), Diego (Cansados da Vida/CDV), Zé (Lixomania), Carol
(SUSTOS”S) e William (Operação), entre outros, alguns pixadores inscrevem o próprio nome
nos muros – acompanhados dos logotipos dos grupos/gangue.
Conforme fontes não oficiais, dada a já comentada clandestinidade da prática, Animal
engajou-se na prática da pixação no final dos anos 80, período em que o País passava por um
processo de redemocratização. Pensando nisso, estimamos que, à época, o uso do pseudônimo
não era opcional. Zé, da gangue Lixomania, considerado um “dinossauro”, uma “lenda” da
pixação, é contemporâneo a Lin – o Animal – e se inscreve nos muros dessa maneira. Por meio
dessa comparação, vislumbramos duas possibilidades: i) Zé chama-se José e, em vez de
escolher um vulgo, faz uso da abreviação do seu nome porque, de acordo com o IBGE (2010),
ainda hoje no Brasil, esse é um dos nomes mais populares – o que dificulta a identificação de
um sujeito específico; ii) segundo o imaginário popular, Zé representa um indivíduo comum,
às vezes sem importância, desprovido de representação social, poder econômico etc. Para
corroborar esta última possibilidade, recuperamos a letra de Zé Ninguém, de autoria da banda
Biquíni Cavadão, inspirada no processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de
Mello:

50

Ao longo deste trabalho, insistimos em lembrar que a pixação não resguarda bibliografia, documentos históricos
sobre sua origem ou a trajetória dos pixadores. De qualquer maneira, é possível encontrar a história de alguns
pixadores em sites de internet. A título de informação, Lin “Iniciou seu role no final de 88 pixando ALE em 89
quando conheceu o Boto e os Anormais mudou para Nil que era uma referencia ao tênis NEWBALANCE muito
cobiçado na época, pixou Nil até o começo de 90 quando conhece um outro Nil mesmo com letras diferentes
resolveu mudar. Por fim inverteu as letras e dai nasceu o Lin que conhecemos hoje, com algumas trocas de
significado mais que se resultou finalmente em LOUCURA INCURÁVEL. Um dos inventores de
OS*REGISTRADOS DO CÓDIGO PENAL e até hoje alem de ser visto por muitos como uma lenda, é um dos
linhas de frente da banca, tanto que foi ele juntamente com o Mago do Rituais deram fim a antiga Treta Os +
Imundos e Os * Registrados.”
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Figura 23 – Zé, Lixomania.

Fonte: MEGACAOS

[...] Quem foi que disse que Deus é brasileiro
Que existe ordem e progresso
Enquanto a zona continua no congresso?
Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha?
Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar
Os dias passam lentos aos meses seguem os aumentos
Cada dia eu levo um tiro
(Que sai pela culatra
Eu não sou ministro, eu não sou magnata)
Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém
Aqui embaixo, as leis são diferentes.

b) Em geral, pixadores são moradores da periferia da cidade de São Paulo. Pelos
depoimentos, percebemos que a classe social contribui fortemente para a construção de
um ethos discursivo

[00:05:12] [William (Operação):] “A quebrada é bem diferente do que é o Alphaville, mano.
Alphaville é um baguio de luxo, truta. Favela é bem diferente do que um baguio de luxo, né
mano. Os morador nem é igual, né truta. Tipo a quebrada, tá ligado, mano. Pixação, mano,
pixação tá no peito, né truta. Pixação pra nóis aí, né mano, pra nóis é compensável, né truta.
Pra nóis que mora dentro da favela, truta, nóis num tem condição de viver nóis faiz essas
pixação aí, truta. Mas aí, o bagui tá no sangue, tio. É só ligá, o baguio não tem como pará não,
tio. Quando eu ficá veio eu vô pixá também, até de muleta eu vô pixá (risos).”

Recorremos aos índices de desenvolvimento humano municipal da “quebrada” em que
vivem William (Operação), Cripta Djan, a comunidade de Munhoz Júnior – em Osasco – e
também do bairro de Alphaville para examinar os pressupostos em que os pixadores se amparam
para construir seus enunciados, que permitem depreender um determinado tom, o ethos
dicursivo. A plataforma de consulta do Atlas de Desenvolvimento Humano ajuda a traduzir
pressupostos em estatísticas – aqui organizadas em uma tabela para facilitar a visualização:
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Tabela 1 – IDHM 51
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010

Unidade de desenvolvimento humano

Alphaville Santana

Alphaville Barueri

Munhoz Jr.

IDHM total

0.952

0.936

0.633

IDHM renda

1,000

1,000

0.608

IDHM longevidade

0.945

0.949

0.734

IDHM educação

0.914

0.865

0.567

Fonte: ATLAS, 2010

Examinando a tabela disponibilizada na plataforma, reconhecemos índices de
desenvolvimento humano e de desigualdade interna dos municípios e regiões metropolitanas 52
da Grande São Paulo. O site que dispõe dessas informações indica ainda a disparidade entre as
rendas per capita de cada região. Enquanto para um morador de Munhoz Júnior o valor real da
renda per capita é de R$ 351,85, em Alphaville Santana equivale a R$ 5.338,88 e, em
Alphaville Barueri, R$ 6.459,24.
Ante o exposto, depreendemos a influência do discurso econômico como elemento da
construção identitária dos pixadores. O imaginário social reconhece Alphaville como parâmetro
de qualidade de vida e status, ambos decorrentes do poder aquisitivo dos moradores do bairro
– já que aos que lá somente trabalham não são imputadas as mesmas condições sociais. Para
Charaudeau (2015, p. 24), “[...] uma organização socioeconômica sólida (que implica ter
trabalho e um poder aquisitivo para manter a casa) favorece a integração e o sentimento de
pertencimento”. Disto, concluímos que a incorporação do coenunciador ao discurso do pixador
depende do mundo ético que esse coenunciador reconhece como verdadeiro.
Em adição, o esquema organizado por Maingueneau (Figura 22) nos permite inferir que,
como um dos subtipos do ethos discursivo, figura o ethos dito, isto é, o modo como, por meio
de fragmentos do texto, o enunciador evoca sua própria enunciação. Eis um exemplo:
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“O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de
uma unidade federativa, município, região metropolitana ou UDH.”
52
O IDHM brasileiro considera as três dimensões do IDH Global – longevidade, educação, renda vai além: adequa
a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais.
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[00:24:23] [Lin, o Animal:] “Muita gente, né meu, da periferia, da pobreza aí, né meu, do do
mundo aí, é, gostaria de falá e num tem condições de falá, né meu, de se expressá, né meu, só
quem tem o direito de fala, que tem o direito de opiná nas coisa é os gravatado aí, né meu.”

No depoimento acima, o pronome indefinido “muito(a)”, assim como na já analisada
expressão “todo mundo”, refere-se a uma quantidade indeterminada de pessoas – no caso do
enunciado, “gente” da periferia, da pobreza e do mundo. Ao que tudo indica, esse recurso é
corroborado pelo uso informal da primeira pessoa do discurso, “nóis”, feito pelo pixador
William (Operação), ou seja, também indica um sujeito coletivo com o qual Lin, o Animal, se
identifica; “gostaria de falá e num tem condições de falá, né meu”.

c) Dentro de um processo de personificação e socialização, o pixador é um sujeito
vulnerável

[00:24:07] [Rafael Pixobomb:] “Aprendi a sobrevivê sem grana, sabe, aprendi a não tê um
puto no bolso e pegá um trem, um metrô e tê que entrá muitas vezes pela janela. Aprendi a ficá
com vontade de de muitas coisas aí.”

Figura 24 – Reprodução da imagem “PIXO, 00:24:08”.

Pixobomb demonstra sua vulnerabilidade tanto por meio da dimensão verbal quanto por
meio de determinações físicas e psíquicas ligadas à sua imagem. Vejamos: de forma diferente
de Farelo – pixador que, ao enunciar com a voz firme, destoava da ideia preconcebida de um
“típico pixador” porque era bacharel em Direito e se apresentou trajando camisa social –,
vestido casualmente nesta cena do documentário, Rafael comenta sua experiência como
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morador da periferia de modo cadenciado, em tom de voz baixo. Enquanto fuma um cigarro,
permanece sentado, encostado em um muro malconservado, e alterna a posição dos olhos para
cima – aparentemente, o lugar em que se encontrava o entrevistador – e para baixo – em direção
ao chão. Assim, ao elaborar seu enunciado, ele imprime ao ato de enunciação o ethos de alguém
que, como apontado por Lin, o Animal, está acostumado a não ser ouvido.

[00:26:23] [Willian (Operação):] “Letra de forma, truta, letra de forma, né mano, mais aí, eu
num entendo isso aí. Tipo, passei oito ano na escola, oitava série e tipo, nessa daí eu num
entendo, entendeu? Eu só consigo só lê pixo só, mano, agora essas letra aí mano, eu num
entendo, tá ligado? Sô meio analfabeto aí, mas, aí, a pixação, tio, a pixação dá pa entende até
pelas letra, né mano, pelas forma da letra, mas tem umas coisas que eu num sei entendê que
nem aqui é “um...vc, uma renova”. Não, aí eu num entendo, entendeu?”

Orlandi (2007) sugere que o sujeito e o sentido de um discurso se constroem
reciprocamente, isto é, de modo solidário. Ela relembra que não existe relação direta entre
palavras e fatos, mas, sim, uma construção discursiva em que o sujeito – ou enunciador –
reconhece-se como tal e também seu Outro discursivo, por meio de uma forma-sujeito histórica.
Dizemos isso porque, tempos antes de nós (2004; 2007), a autora se propôs a discutir as
inscrições urbanas, a ligação que essas práticas mantêm com a maneira pela qual os sujeitos
pixadores se identificam dentro da sociedade contemporânea, chegando a conclusões
fundamentais para este momento da análise.
A primeira delas é que a atual organização do ambiente urbano revela uma configuração
em que a maioria dos espaços é delimitada de maneira que aquele que possui (ou não) acesso a
eles corresponde (ou não, mais uma vez) à posição em que o sujeito ocupa dentro de um corpo
social que, hoje, define-se pelo imaginário urbano. Em outras palavras, o processo de
urbanização implica segregação de algumas comunidades, como as que sobrevivem da
agricultura familiar e que, por isso, residem na área rual. Já a segunda conclusão diz respeito
ao fato de que a linguagem se associa diretamente ao meio material, às condições e às
conjunturas histórica e social em que aparece. Por fim, “falamos da escrita urbana pensando a
relação da população com a Escola (lugar de institucionalização da escrita), com os
instrumentos linguísticos, com a forma como a publicidade administra a visibilidade gráfica no
espaço da cidade etc.” (ORLANDI, 2004, p. 10).
Desta forma, compreendemos que a possibilidade de transitar entre espaços públicos e
privados, dada principalmente pelo imaginário urbano e pelas instituições sociais, interfere no
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processo de subjetivação e identificação das pessoas como sujeitos, principalmente de direitos.
Por um lado, ao não se sentir incluído pela dinâmica do espaço urbano/social, talvez William
tenha passado oito anos na escola sem entender ao certo qual era seu papel nessa instituição.
Legalmente, a educação é considerada um direito social: conforme a Declaração Universal de
Direitos Humanos (1948), integra uma classe de direitos válida para todas as pessoas, sem
distinção de raça, religião, gênero etc. Por outro lado, como morador da periferia, como aquele
que está do lado de fora do muro – e, consequentemente, da sociedade –, o “analfabetismo” de
William talvez seja uma forma de resistência: até que ponto alguém deve se submeter a uma
instituição que, geralmente, legitima valores do Estado – Estado este que, socialmente, o excluí?
Além do já exposto, a constante abordagem policial na rotina dos pixadores também
aponta para certa vulnerabilidade social dos pixadores:

[00:37:29] [Pedro:] “Ah, os cara feiz eu bebê a tinta, sorte que era uma tinta rala e feiz eu
mordê o rolinho, mano. Aí eu mordi o rolinho e os cara ‘não, engole’. Aí o baguio é espuma,
não tinha como descê. ‘Não, engole’. Aí eu segurei na boca assim e fui mordendo, mordendo,
aí mandô eu saí andando.”

[00:38:08] [Guilherme:] “Aí os polícia pegô a gente, jogô tinta no nosso tênis, jogô tinta na
nossa cabeça, entendeu? Aí saímo fora, nóis se livramô, os polícia mandô nóis embora. Aí,
depois nóis trombô a GOE, trombamo a GOE, aí a GOE falô assim ‘o sinhô é pixadô’, só que
os cara fazia escola de samba, né, tipo, dava um choque ali, nóis pulava de um lado, dava do
outro e ficava brincando cum nóis, gostava de brincá com o ser humano, né.”

[00:39:08] [Ivan:] “Uma veiz nóis tava pixando na Marginal, daí passo os polícia, né mano.
Aí mano, num tinha ninguém na rua, mano, os cara apavorô nóis, pegô os revólver, os caraio,
mano, apontô na cara e deu um tiro do lado da minha orelha, a cápsula caiu até no meu pé, né
mano. Perguntô se eu sabia rezá, nóis começô rezá lá mano ‘Pai nosso’ e o maluco ‘vai caraio,
num tô ouvino’ e nóis ‘Pai nosso que estais no céus, santificado’...”

[00:40:15] [Diego(CDV):] “Mano, tudo é ruim, né mano, cê tomá tapa na cara de homem é
foda, né mano, os polícia fardado te zoa pá caraio e cê vai falá o quê? Às vezes quando é
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pirriu 53 aí, esses guardinha de rua dá pra trocá cos cara, dá umas porrada nos cara, dá, toma
e sai correno, mas quando é polícia é foda, mano.”
No que diz respeito às características selecionadas para debatermos o ethos dos
pixadores, contemplando as reflexões de Orlandi e as falas dos personagens, é possível perceber
que uma das instituições sociais mais ausentes ou deficientes no trato com os pixadores é a
escola. Em contrapartida, a instituição mais presente na vida desses pixadores é a polícia, órgão
de preservação da ordem pública do Estado. De acordo com o art. 144 da Constituição Federal
e seus respectivos parágrafos:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 54 das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
[...]
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;
aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a
execução de atividades de defesa civil (CASA CIVIL, 1988).

Em um de seus depoimentos, Conte Lopes posiciona-se sobre a conduta policial:

[00:38:34] [Conte Lopes:] “O policial é obrigado a levá pra delegacia, tem alguns aí que
comete altas faia, manda comê, dá um tapa na orelha do cara, daí ao invés dele tá cometendo
um crime, é o policial que tá, né, e pode até ser condenado por omissão.”

Finalmente, se o pixador não se sentisse social e fisicamente vulnerável frente ao corpo
social, é possível que se apropriasse do seu papel como cidadão – sujeito de direitos – e
denunciasse formalmente as omissões de instituições estatais como a escola e a polícia, em vez
de somente relatá-las: “Rodá? Rodá faiz parte, né mano” (PIXO, 2009).
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“Guardas-noturnos”, seguranças contratados por particulares, também são conhecidos como “pirriu”.
Para que não restem dúvidas, recorremos ao Dicionário Caldas Aulete, em sua versão digital, para explicar o
significado da palavra incolumidade: “(in.co.lu.mi.da.de) sf. 1. Característica, qualidade ou estado de incólume
[F.: Do lat. incolumitas, atis.] (in.có.lu.me) a2g. 1. Que não sofreu nenhum dano físico ou moral; ILESO; INTATO:
A mulher escapou incólume do desastre. 2. Que se manteve sem alteração, que se conservou: Sua fama continuava
incólume. [F.: Do lat. incolumis,e.]”
54

92

3.2.7 O modo de coesão

No que diz respeito à influência dos planos do discurso sobre o discurso, para
Maingueneau (2008a, p. 94), a interdiscursividade manifesta-se também por meio do modo de
coesão, isto é, a maneira pela qual um discurso constrói sua rede de remissões internas, sendo
que “Esse domínio recobre fenômenos muito diversos, entre os quais o recorte discursivo e os
encadeamentos”.
O recorte discursivo realiza-se em um nível mais fundamental, atravessando gêneros
instituídos, ligados às necessidades de uma época e de um lugar determinados, enquanto os
modos de encadeamento encontram-se em um nível mais superficial do discurso. Tendo em
vista o escopo deste trabalho, passamos ao encadeamento, domínio pouco conhecido, apesar de
sua importância no funcionamento do discurso, conforme as palavras de Maingueneau. Os
enunciados elaborados pelos pixadores organizam-se em frases curtas, dada a necessidade de
escrever e/ou deslocar-se rapidamente diante dos riscos apresentados pela própria atividade –
perseguição policial, queda etc.

3.3 Uma prática intersemiótica
O princípio da prática intersemiótica, discutido no sexto capítulo de Gênese dos
discursos, será abordado neste subitem em virtude da natureza verbal, visual e sonora de nosso
corpus de referência. De acordo com Maingueneau, seu propósito ao organizar tal obra o levou
a explorar a validade das restrições semânticas, próprias a um discurso, sobre textos de
naturezas variadas, isto é, a estender a dinâmica pressuposta pelo discurso a outros tipos de
estruturas semióticas:

Limitar o universo discursivo unicamente aos objetos linguísticos constitui sem
dúvida alguma um meio de precaver-se contra os riscos inerentes a qualquer tentativa
“intersemiótica”, mas apresenta o inconveniente de nos deixar muito aquém daquilo
que todo mundo sempre soube, a saber, que os diversos suportes semióticos não são
independentes uns dos outros, estando submetidos às mesmas escansões históricas, às
mesmas restrições temáticas etc. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 137-138).

Em outras palavras, a proposta de Maingueneau equivale à definição das práticas
discursivas como unidade pertinente de análise, ou seja, desloca o objeto de estudo do
enunciado em si para as práticas de uma comunidade discursiva, de uma instituição e,
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consequentemente, de um gênero do discurso. Neste trabalho, ocupamo-nos mais das práticas
intersemióticas envolvidas no documentário PIXO (2009), uma vez que ele serve como suporte
para nossa análise e que a produção de sentido dos enunciados reflete a intervenção de
elementos de diversas naturezas. Para tanto, recorremos novamente às reflexões dos
documentaristas brasileiros – mais especificamente, de Silvio Da-rin – e nos propomos a
explorar algumas cenas de PIXO sob perspectivas aí retomadas e comentadas no primeiro
capítulo:
Figura 25 – Morro do Sabão, comunidade de Munhoz Jr.

Figura 26 – Morro do Sabão, comunidade de Munhoz Jr.

Embora no documentário PIXO (2009) não haja referência a nomes de bairros ou
comunidades onde os pixadores residem, ao longo do nosso trabalho de pesquisa soubemos que
William (Operação) e Cripta Djan vivem na mesma comunidade, em Munhoz Júnior, em
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Osasco. Ademais, Morro do Sabão serve como referência ao apresentar William (Operação)
no vídeo da campanha publicitária da coleção Asos Black x Puma. Isto posto, observamos que
as imagens acima, conforme apontado por Flaherty e posteriormente por Da-rin, influenciam a
produção de sentidos do enunciado. A trilha sonora, domínio semiótico inerente ao gênero
documentário, tem como função complementar o “drama” de uma cena – o que acontece, por
exemplo, quando a música No Silêncio da Madrugada, de autoria do grupo de rap brasileiro
Função RHK antecede um dos depoimentos de Operação:

[...] Refleti a vida
Raciocinei
Escutei a chuva
Lavar o quintal
Cobri minha filha
Com o edredom
Vi um nevoeiro
Pela janela
Encobrindo a favela
Quando perdi o sono
Mexi nas panelas
A larica bateu
O arquivo do samba
Ouvi em Itapevi
Tiros na calada [...]

[00:26:23] [Willian/Operação:] “Letra de forma, truta, letra de forma, né mano, mais aí, eu
num entendo isso aí...”

Ainda em conformidade com o que foi postulado por Maingueneau (2008a, p. 139), a
coexistência de textos que pertencem a domínios semióticos diferentes não é livre, visto que
essa associação intersemiótica se submete às práticas discursivas do gênero e do conteúdo
próprio de cada uma. Quanto ao gênero da prática discursiva, Maingueneau sugere que imponha
restrições relacionadas ao contexto histórico e à função social da prática. Lembramos que, neste
momento, referimo-nos ainda ao documentário; portanto, discutimos as práticas discursivas
características de PIXO, que movimentam textos imagéticos, sonoros e enunciados verbais.
Vejamos:

[00:47:58] [Flip:] “Vâmo vâmo vâmo cum nóis, vâmo aí. Aí, ó. Aqui ó um muleque das ruas,
a vida é cruel, né velhinho. Desculpa aí, mano, eu sô novato, mais aí meu barato é representá
e lutá contra o governo.”
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[Cripta Djan:] “No dia que ele se foi, que ele se acidentô, eu sem sabê, tá ligado? Gravei um,
fiz uma entrevista com ele assim e ali eu num imaginava que era a última vez que eu ia vê ele
cum vida. Tanto que depois daquilo ali eu fui tê a notícia que ele tinha caído e se acidentado
naquela noite.”

[Flip:] “O governo é podre, mano, os cara lá robô tanto dinhêro e ainda tá solto e aí um
muleque que procura mano, fazê um, levantá sua família e num consegue e vai preso, sabe. Só
que aí, o governo num vai preso, por isso que nóis tá lutano. Alá ontem nóis escalamo lá, o
amarelo lá em cima lá.”

Figura 27 – Imagem ilustrativa, pixador Flip 55.

Fonte: PIXO, 2009

Para Flip, pixador do grupo Cripta, falecido antes mesmo do lançamento do
documentário, o ato de pixar relacionava-se à sua luta contra o governo, às instituições estatais
e à maneira pela qual se sentia interpelado por elas. Logo após a narrativa de Cripta Djan sobre
a morte de Flip, introduz-se a música do Coletivo Instituto, iniciativa de alguns produtores
musicais. No caso dessa canção, em específico, o vocal é de Jorge du Peixe, substituto de Chico
Science na banda Nação Zumbi.

Isso é sangue não é tinta não
Vê se alguém enxerga
Quem de peito aberto se entrega
No caminho da faca contente
55

Não foi possível captar a cena referente ao enunciado e à trilha sonora porque todo o depoimento do pixador foi
gravado em movimento, enquanto andava pelo point. Ainda assim, optamos por manter o excerto porque é um dos
mais representativos para a análise.
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Mastigando a hora fervente
Com sorriso de contramão
No beijo frio do chão
Foi quando o sim lhe disse não
Isso é sangue, não é tinta não
Isso é sangue não é tinta não
Foi quando o sim lhe disse não
No beijo frio do chão
Encontrando a contramão
O sorriso da faca sem dente
Mastigando a hora fervente
Ainda nem de peito aberto, se entrega
Vê se alguém enxerga!

No que tange à pixação, acreditamos que as práticas discursivas não são e, talvez, nunca
cheguem a ser socialmente instituídas, posto que, em lei, a atividade figura como crime; todavia,
sob a ótica enunciativo-discursiva, constitui-se pela existência da comunidade dos pixadores.
Por isso, no segundo capítulo, propusemos-nos a entender os parâmetros nos quais os pixadores
se amparam para elaborar murais. Neste item, vamos estender nossas considerações ao debate
sobre outras práticas que nos foram possíveis apreender durante o tempo de pesquisa e imersão
no “universo dos pixadores”. Entre elas, uma das que mais nos interessam é a importância –
inclusive como documento histórico – das folhinhas e dos convites para encontros e festas
promovidos pelos grupos ou grifes 56 para os pixadores membros das respectivas entidades. De
acordo com Pereira (2010),
No período em que fiz a pesquisa, era bastante comum a troca de folhinhas, que
consistia em pedir a assinatura das pixações dos colegas num caderno, agenda ou
numa folha de papel. Por meio dessa prática, conseguimos identificar quem são os
que têm maior destaque, pois eles são cercados pelos outros a lhes pedir os autógrafos
de suas pixações. As folhinhas de quem tinha “maior ibope” na pixação eram as mais
almejadas e valorizadas, chegavam mesmo a ser vendidas em alguns casos. Certa vez,
entrevistei o Zé, autor da marca Lixomania, pixador mais velho e de grande
visibilidade, e ele me contou o quanto lhe era difícil participar dos encontros nos
points de pixação, por causa de sua notoriedade, pois o assédio seria grande e ele não
conseguiria conversar tranquilamente com os colegas dos velhos tempos.

Ao permitirem o registro da adesão de novos pixadores à prática, as folhinhas não só
ajudam a preservar tanto a memória da pixação quanto a passagem e a aposentadoria de outros,
como também servem como indicadores para um funcionamento originado dentro na própria
comunidade, no sentido de que, se a assinatura de um pixador é altamente requisitada, essa
requisição significa que ele alcançou algum feito para ou pela sua comunidade. Nas palavras

56

Por exemplo, grupos de pixadores como A firma, Exorcity, Lin2 e Energumenos se organizaram em uma grife:
Os+Imundos (Os+Im). Desta, em virtude de divergências, criou-se outra grife: Os Registrados no Código Penal
(Os RGS).
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de Lassala (2010, p. 71) – as quais dialogam com o excerto destacado de Pereira (2010) –, o
ibope refere-se ao índice de popularidade dos pixadores que atingem a fama dentro da
comunidade aparecendo na mídia de algum modo, seja pixando lugares mais movimentados na
cidade ou monumentos históricos, seja pixando casa de pessoas envolvidas em algum escândalo
etc.
Figura 28 – Pixador assina folhinha no point da Vergueiro.

Fonte: De rolê pela cidade: os pixadores em São Paulo, 2005
Figura 29 – Encontro de Martha Cooper com pixadores de São Paulo 57.

Fonte: Beside Colors, 2015

57
Sentado, ao lado esquerdo da imagem, está Xuim, um dos precursores da pixação em São Paulo, assim como
Tchentcho e #Di#.
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PIXO (2009) exibe uma cena em que Cripta Djan convida José Serra 58, governador do
Estado de São Paulo à época, para um encontro promovido pela comunidade dos pixadores. Em
seguida, o documentário registra depoimento de um dos pixadores sobre o significado desses
encontros:

Figura 30 – Reprodução da imagem “PIXO 00:43:16”.

[00:44:17] [Fórum C-12:] “Aqui a gente ganha felicidade, mano, conhecimento, essa alegria
aí, ó, as festa que é muquiada de vez em quando, aí, entendeu, que se a polícia fica sabendo
que é festa de pixadô já vai em cima, já qué batê, qué espancá, qué ignorá. É o nosso
movimento, aqui não é pra qualquer um também. Vem boy 59, acha que boy vai chegá aqui com
as maconha dele, com as droga dele, ninguém qué isso aqui.”

Figura 31 – Reprodução da imagem “PIXO 00:44:20”.
Descrição da cena – Durante os 23
segundos de depoimento, o documentário
intercala a imagem do pixador Fórum C12 com as imagens de uma festa da
comunidade de pixadores. Desde o
primeiro segundo dedicado à fala do
pixador, a imagem do seu rosto aparece
em primeiro plano. Ao fundo, a
identificação do segundo plano é
prejudicada; contudo, é possível observar
que o pixador está do lado de fora,
próximo aos carros, possivelmente
porque do lado de dentro do local não
fosse possível gravar o depoimento.

58

Serra respondeu ao pixador que estava impossibilitado de ler o convite naquele momento porque havia esquecido
seus óculos.
59
Abreviação de playboy.
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Em tom confessional, o depoimento de Francisco da Silva Portella 60 – conhecido como
Chicão, Primão e, por muitos, como Fórum C-12 –, mesmo que cronologicamente distante do
depoimento de William (Operação), afina-se à asserção deste último de que o ato pixar é
compensável para quem se sente – ou mesmo seja – diferente do padrão estabelecido para um
cidadão, isto é, um sujeito de direitos, como os que sustentam e vivem sob o imaginário social
e econômico da cidade de São Paulo. Para introduzir seu raciocínio sobre o propósito das festas
de grupo, Fórum C-12 utiliza a locução pronominal “a gente” em vez do pronome “nós” como
pessoa do discurso. Na linguagem informal, o uso da locução pronominal é muito comum.
“A gente” refere-se aos grupos de pixadores que, além de inscreverem codinomes em
muros, reúnem-se em festas promovidas por seus grupos ou suas grifes, sendo estas entidades
fundadas por questões até funcionais, dado que uma grife tem representantes em regiões
distintas – inclusive fora da cidade de São Paulo. Entre as responsabilidades atribuídas a essa
entidade, está a de arrecadar dinheiro junto aos membros – para que todos possam desfrutar de
espaço reservado ao lazer – e, ao mesmo tempo, de divulgação de sua atividade como pixadores.
Atualmente, eles alugam chácaras com o valor angariado e chegam a passar todo o fim de
semana interagindo com pixadores membros do seu próprio grupo 61.

60
61

Falecido em 2017, mas não em decorrência da atividade da pixação.
Informação obtida por meio de conversa não registrada com um pixador.
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CONCLUSÃO
Retomando as perguntas que nos foram dirigidas quando da escolha de nosso objeto de
estudo – “O que você pretende fazer: defender que é certo pixar?”, “Mas você acha isso bonito
mesmo?” –, concluímos esta dissertação enfatizando que, independentemente de nossas
opiniões, procuramos analisar, sob uma perspectiva enunciativo-discursiva, a maneira como o
pixador se reconhece como sujeito, se identifica, traduz seu Outro e, assim, contribui para que
a prática da pixação urbana seja pensada de modo diferente de fenômenos como a pichação e o
grafite.
Do ponto de vista teórico, recorremos às noções de primazia do interdiscurso, semântica
global e práticas intersemióticas – todas elaboradas por Dominique Maingueneau em Gênese
dos discursos (2008a) – e, dada a natureza de nosso objeto de estudo – o documentário PIXO
(2009) –, recorremos também à noção de gênero do discurso – formulada pelo mesmo teórico
– e a reflexões organizadas por especialistas da área do cinema, como João Moreira Salles, em
A dificuldade do documentário, e Silvio Da-rin, em Espelho partido: tradição e transformação
do documentário.
Já no que diz respeito à primazia do interdiscurso – isto é, à ideia de que o interdiscurso
precede o discurso –, optamos por delimitar nosso espaço discursivo com base, pincipalmente,
no dizível faltoso. Melhor explicando: a partir da análise de enunciados registrados no
documentário, procuramos reconhecer discursos velados que mantêm relação de concorrência
e de oposição e que, dessa forma, instigaram a gênese de uma comunidade discursiva e,
consequentemente, o discurso dos pixadores. Com efeito, aproximamo-nos de algo que
frequentemente vem sendo declarado pelos próprios pixadores: o ato de pixar relaciona-se à
reivindicação de visibilidade em uma organização que os deixa à margem. Gilberto Dimenstein
resume essa problemática em depoimento concedido e também registrado em nosso corpus de
referência: “O que move eles a deixar sua marca é uma vontade de dizer ‘eu existo, eu valho a
pena, eu quero que alguém olhe para mim, eu quero contribuir de alguma forma para que minha
existência não fique nula’” (PIXO, 2009).
Do ponto de vista da semântica global, fundamentando-nos no duplo trabalho da
memória discursiva; observamos que o discurso jurídico é latente e também recuperado, ao
servir de alicerce para enunciados elaborados tanto por pixadores quanto por personagens que,
não só no documentário, ocupam o lugar do Outro do discurso. No que tange ao vocabulário,
em razão do número de ocorrências, exploramos esse plano discursivo a partir da análise da
palavra “arte”. Depreendemos que, na comunidade de pixadores, o uso desse item lexical
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corresponde a um signo de pertencimento. Quanto ao tema, como plano do discurso, seguimos
analisando a arte; porém, agora como uma forma encontrada pelos pixadores para confrontar
discursos opostos aos produzidos dentro da sua comunidade discursiva.
Consoante os estudos de Dominique Maingueneau, preferimos tratar o estatuto do
enunciador e do destinatário, bem como a dêixis enunciativa, sob a concepção de dêixis
discursiva, uma vez que o teórico continua a avançar em suas reflexões ao longo de suas
publicações. Assim, por dêixis fundadora, acabamos por compreender a bem demarcada
diferença de classes sociais na cidade de São Paulo, estendendo esse nosso entendimento ao
plano discursivo de modo de enunciação, visto que, a partir da expansão das mídias sociais,
Maingueneau adere à tendência da época.
Explicamos: a priori, o autor trabalhava o modo de enunciação como certo
deslocamento do ethos retórico; entretanto, ao perceber a transferência do centro de interesse –
que antes consistia em doutrinas para, depois, implicar a apresentação de si no ambiente virtual
–, o teórico passa a explorar o princípio introduzido por Aristóteles a fim de avançar em suas
reflexões. O linguista francês distingue ainda a noção de ethos em ethos discursivo e ethos prédiscursivo. E, a fim de averiguar a aplicação dessas duas modalidades ao nosso corpus,
concentramo-nos em três características por nós elencadas com base em entrevista concedida
pelo pixador Cripta Djan: a primeira delas consiste nos vulgos – ou pseudônimos utilizados
pelos pixadores que compõem o elenco do documentário; como segunda característica,
analisamos a classe social à qual os pixadores pertencem; por fim, como terceira característica
do ethos, examinamos a vulnerabilidade social decorrente dessa classe social. Disto,
depreendemos que o acesso a instituições sociais – como a escola –, normalmente permitido de
acordo com a esfera social pela qual um sujeito circula, interfere nos modos como esse sujeito
se identifica, percebe seu Outro e – no caso dos pixadores – escolhe seus vulgos, bem como na
maneira pela qual prefere ser chamado, reconhecido pelos seus pares.
Quanto às práticas intersemióticas, a fim de averiguarmos os efeitos de sentido e a sua
influência na nossa análise final, concentramo-nos em mobilizá-las principalmente sobre o
filme documentário. Provavelmente essa nossa decisão esteja relacionada à discussão por nós
empreendida ao debater o ethos discursivo do pixador. Finalmente, esperamos que a discussão
viabilizada por meio deste trabalho possa colaborar com os estudos discursivos, incluídos
aqueles que têm como corpus o filme documentário.
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ANEXO A – ENTREVISTA CRIPTA DJAN

Sábado, 23 de maio de 2015.
São Paulo, SP
Pesquisadora: Seu nome, por favor.
Cripta Djan: Meu nome é Djan Ivson, mas na rua sou conhecido como Cripta Djan.
Pesquisadora: Isso a gente pode divulgar?
Cripta Djan: Pode.
Pesquisadora: Eu falei pra você que a gente pensa na pixação como um processo de
comunicação, certo? Quem participa dele, em sua opinião? Esses atores, quem exerce a função
de comunicador? Com quem se comunica?
Cripta Djan: Então, a pixação é uma comunicação visual que foi criada por jovens da periferia,
né. Essa comunicação, aparentemente, ela parece cifrada, mas ela não é cifrada, tem um
significado, tudo tem significado. Na real, ela acabou se tornando uma tipografia, estilizada,
sofisticada, devido a evolução do movimento. Mas se você pegar a pixação do começo da
história, os primeiros pixos, tinha como ler. Nos anos 80 eram escrita normal, mas depois da
influência do “movimento punk”, dos pixadores dessa galera punk que começou a pixar no final
dos anos 80 e que se apropriaram daquela estética “grunge”, do próprio movimento rock, hard
core, punk, esse movimento em geral, que as letras começaram a ficar estilizadas, entendeu?
Mas é uma comunicação que normalmente é feita de pixador pra pixador. Tipo, é uma cultura
que você tem que se inserir nela e ter gosto, tem que gostar pra ter conhecimento, né. Se você
num tiver interesse de aprender você num vai ler. Qualquer pessoa leiga pode aprender a ler a
pixação.
Pesquisadora: Você acha que é legível pra qualquer pessoa?
Cripta Djan: É legível se ela tiver o conhecimento da cultura, se ela começar a pesquisar a
cultura, é como um estudo. Um estudo qualquer, né. É como você ir na China e não saber ler
chinês. Aparentemente, você acha que nunca vai conseguir decifrar aquelas letras, mas se você
passa a estudar aquela cultura, você vai dominar o conhecimento. É mais ou menos isso a
pixação.
Pesquisadora: É um movimento social, ideológico e político?
Cripta Djan: Sim, a gente criou nossas próprias ideologias, né. Na real, a gente criou um
mecanismo de memória e valorização entre uma parcela da sociedade que meio que se sente
excluída, né, de uma certa forma, né. Não como coitadinho, né. Mas foi uma necessidade
expressiva, sabe? Uma coisa autônoma que se formou de forma muito instintiva, não tem como
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apontar assim um denominador chave pro movimento. Eu acho que a cidade pode explicar
muito mais do que um pixador, por exemplo.
Pesquisadora: Isso é um diálogo com a cidade?
Cripta Djan: É, é um diálogo com a cidade. São jovens que se comunicam através das paredes,
né, usando a cidade para essa comunicação. Antes da internet, a pixação era nossa internet sem
rede, né. A gente se comunicava, a gente se conhecia através dos pixos primeiro, tipo, todo pixo
tem a sua característica ali e também a gente tem um lance de divulgar a região onde a gente
mora. Sempre nos pixos vai ter ali assinado a zona da onde o cara é, a Zona Sul, Zona Leste,
ABC, então a gente acaba se identificando, a gente vê o pixo e identifica de que região da cidade
ele é. A gente consegue identificar aquele personagem mesmo sem conhecer ele pessoalmente.
Tipo, a gente se conhece primeiro através das paredes pra depois vim se conhecer pessoalmente.
Isso se a gente vim se conhecer pessoalmente, né. Hoje em dia é muito mais fácil, através da
internet. Mas, por exemplo, tem pixadores dos anos 90 que pixavam na mesma época, mas só
vieram a se conhecer hoje porque não tinha essa rede de internet pra facilitar, o conhecimento
era uma coisa totalmente rústica através da rua, entendeu? Através do boca a boca.
Pesquisadora: Mas se é um diálogo dentro da cidade, não envolve a sociedade? Não é um
incômodo para quem não entende?
Cripta Djan: Bom, o pixo, na realidade é feito pra ser visto por todo mundo.
Pesquisadora: Mas entendido por todo mundo?
Cripta Djan: Não necessariamente entendido, né. Mas a intenção dele não é excluir a sociedade
do conhecimento dele, isso foi consequência da evolução dele que acabou tornando a aparência
dele aparentemente cifrada, entendeu? Não foi uma coisa de propósito. Se você pegar os
primeiros pixos, é muito primário, então você consegue ler. Mas a questão estética do pixo, pela
questão de originalidade e de você ter um estilo próprio, ser original e ser diferente, pra poder
tá se diferenciando na rua e tá criando sua identidade. Isso que acabou levando a essa evolução
estética do pixo, que normalmente torna ele uma linguagem cifrada pra quem é leigo, mas, que
nem eu falei, qualquer pessoa que tiver o desejo e começar a estudar essa cultura, ela vai
aprender a decifrar esses códigos, entendeu?
Pesquisadora: Vocês estão abertos? Caso qualquer pessoa queira entender?
Cripta Djan: É, num tem uma fechadura, não tem nenhum empecilho. Tipo, a pixação tá na rua,
tá aí, é uma coisa autônoma, na cidade. Num tem como a gente privar ninguém disso, até por
que a gente pixa a casa das pessoas, entendeu? Até é uma forma, muitos pixadores são
identificados por moradores, às vezes o dono de um lugar. Se ele quiser ir a fundo, ele vai
descobrir quem pixou porque o cara pixa a marca dele lá, imagine! Eu tive esse problema.
Quantos moradores não foram bater na porta da minha casa, no bairro onde eu morava, onde eu
comecei a pixar, porque eu pixei minha marca lá, meu vulgo, o cara vai chegar através de mim.
Porque o pixo é uma promoção existencial, né. Você pixa pra ter uma notoriedade, né. Você tá
fazendo sua existência não passar em branco. É uma forma de se promover socialmente, né.
Mesmo que você tenha um status ali até marginal. Não importa. Pra gente, na real, os valores
são meio invertidos. A gente vai meio que na contramão da sociedade.
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Pesquisadora: É engraçado ouvir isso de você, porque na reportagem, a qual estou fazendo a
análise, diz que “O universo dos pixadores é um universo de pessoas anônimas e de
pseudônimos”. E a intenção não é se inscrever?
Cripta Djan: É, totalmente o contrário, é ser visto. Você cria um personagem, né, e você começa
a difundir ele, mas todo pixador pixa pra ser visto. O cara pixa pra vir no point e os outros
pixadores pedirem a assinatura dele, entendeu? O cara pixa pra ter uma notoriedade. A gente
costuma dizer até que muitos pixadores, tipo, que não fosse a pixação não ia ter pegado nem
mulher. É porque o pixo, ele consegue promover a pessoa socialmente sem a questão financeira,
sem a questão do bem material, né. Isso é muito loco no pixo, acho que é isso que atrai tanto as
pessoas, tá ligado? Todos aqueles jovens que não vão ter outra forma de ter uma promoção
social, eles encontram na pixação isso. Ele não precisa ter dinheiro, nada mano. Não precisa ter
uma roupa, nada. Vai valer a trajetória dele na rua. Tem cara que é uma lenda no pixo, o cara é
feio, malvestido, mas o cara vai ter a legião de fã dele e vai ter mulher também interessada nele.
Entendeu? Quantos pixador feio. A gente fala: esse cara só pegou mulher por causa da pixação.
Até brinca. E é verdade mesmo, é uma forma de você ser visto e ser notado.
Pesquisadora: Uma coisa também que me deixa curiosa, você falou da evolução da pixação. O
tag reto, é uma representação de um grupo? Por que é uma pixação exclusivamente paulistana,
não é?
Cripta Djan: Sim, é, foi uma coisa que se desenvolveu aqui meio que com a estética da cidade,
né? Se a gente for analisar, São Paulo é uma cidade reta, de muros, prédios e esquinas. E o pixo
foi seguindo as linhas guias da cidade, né. E hoje, que eu pesquiso a pixação inteira, no Brasil
eu consigo ver que cada pixação é como um DNA de cada capital, ela meio que segue a estética
da cidade. Tipo o Rio, é um lugar cheio de corcovado, de morro, o pixo de lá é mais
emboladinho, sabe? Minas é um lugar mais de montanhas e tal, o pixo lá tem aquele movimento
da cidade, você sente isso, tá ligado? Então, isso que é muito loco, cada pixação ela tem que se
desenvolver com a própria estrutura da cidade.
Pesquisadora: Falando em cidade, no trabalho de conclusão de curso do pessoal de jornalismo,
“O Pixador”, você fala que uma das primeiras vezes que você veio para o centro de São Paulo
você achou que parecia um bicho papão. Por quê? A sua pixação é uma resposta a isso?
Cripta Djan: Então, né, na real, assim, é o tamanho da cidade, né, tipo, eu morava num
município da Zona Oeste, lugar que pra mim ali era “minha Meca”, “minha city”, né. E quando
você vem pro centro de São Paulo é uma proporção muito maior, né? Aquele monte de pessoas
indo pra lá e pra cá, tipo carro, gente pra todo o lado, um monte de prédio, de pixo, então aquilo
meio que a grandiosidade, meio que da cidade, meio que assustava no começo. Nos primeiros
rolês de pixo aqui eu não pixava nada, eu andava, andava e ficava assim: meu, quando essa
cidade vai parar pra mim pixar? E a cidade nunca parava. E depois de uma época eu encontrei
um grupo de pixadores destruindo tudo, na maior cara larga, e foi assim que eu descobri como
é que pixava aqui. O negócio é meter a cara. Aí eu comecei a entender que aqui é meio que
terra de ninguém, tá ligado? Aí você começa a pegá o ritmo da cidade. Você vê, você tá andando
aqui no meio da cracolândia, conversando com os nóia. Às vezes a gente até se mistura com os
nóia pra se esconder da polícia. E eu desde moleque, tipo, pô, quem vem aqui pra cidade pela
primeira vez vê um mendingo, um nóia, fica assustado. Depois que você passa andar aqui na
madrugada, eu com 15 anos tinha uma autonomia já aqui, tá ligado, de andar na rua. Eu nunca
fui roubado. Nunca fui tomado, lesado de nenhuma maneira. Só pela polícia. Você vê, uma
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criança de 15, 14 anos, andar numa cidade dessa, num bicho-papão desse e transitar pelos
lugares mais sujos, mais sinistros que tem na cidade, né? Isso me deu uma maturidade muito
grande porque nenhum lugar no mundo me assusta, né. Quando eu fui pra Europa, por exemplo,
achei até, tipo Paris, Berlim é fichinha perto de São Paulo. Então uma pessoa que vive em São
Paulo, que cresce na rua em São Paulo, ela tá preparada pra encarar o mundo.
Pesquisadora: Você pixou Paris?
Cripta Djan: Pixei. Pixei Paris, Berlim...
Pesquisadora: Ah, Berlim eu vi. E uma coisa que eu também queria saber é: a invasão, com a
conotação que você vê em jornal e revistas mostra uma coisa transgressora, contra a ordem
social. Só que vocês também chamam de invasão o movimento de vocês. Por quê?
Cripta Djan: É, então, porque na realidade, a cidade é negada a nós, né? A cidade ela, hoje em
dia, hoje em dia não, há muito tempo, ela é construída pra atender os interesses de quem é
detentor do poder privado, entendeu? E não tem lugares abertos pra intervenção, pra nada.
Então acho que o pixo é uma retomada da cidade nesses aspecto, né. Então é uma espécie de
invasão, mas em forma de retomada mesmo, de tá, já que não te abrem um espaço, você invade.
É mais ou menos isso, como as ocupações dos sem teto, é mais ou menos isso. É parecido. A
gente tem que invadir.
Pesquisadora: Os lugares privados também, tipo a Faculdade de Belas Artes?
Cripta Djan: É, tipo, ali foi outro contexto, mas...
Pesquisadora: Qual foi o contexto?
Cripta Djan: Ali era uma tese, né. O Rafael, ele tava defendendo a pixação dentro da tese de
artes visuais e ele tinha que apresentar um trabalho prático, né? E ele levou ao pé da letra, de
levar esse trabalho prático pra dentro da faculdade, então, a transgressão tava incluída, né? E o
que acabou legitimando o trabalho dele. Lógico que a Universidade não entendeu dessa forma,
né. Mas ele foi fiel à pixação. O que mais importa pra nós é tá bem na rua. É melhor tá bem na
rua do que tá bem com uma instituição. Então, por isso que todos os eventos institucionais que
a gente participou depois a gente teve alguma treta, a gente pixou alguma coisa, chamaram a
polícia pra gente. Porque a nossa preocupação maior é com a nossa ideologia, entendeu? Não é
tá preservando espaço de conforto. Porque o pixo, na real, ele veio como uma ferramenta de
desentendimento, num é uma coisa que veio pra apaziguar. Pelo contrário, ele veio pra
questionar mesmo. Questionar a ordem estabelecida, né? O poder privado, o poder público,
como uma forma de expressão. É difícil explicar a pixação porque a gente vai ter várias
explicações sempre, em várias vertentes diferentes.
Pesquisadora: Mas, além disso, você falou sobre a arte também.
Cripta Djan: É, a questão artística ela existe porque o pixador tem uma intenção artística
inconsciente, né, porque ele tem uma preocupação estética quando ele vai fazer o pixo, tem o
processo evolutivo pra ele elaborar o estilo dele, né. E tem o pixo feio e o pixo bonito, então se
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exige técnica e talento pra pixar, são anos de aprendizado, de maturidade, de dedicação,
entendeu?
Pesquisadora: A invasão da 28ª Bienal, foi pra quebrar cânone? Pra mostrar que os parâmetros
da arte são questionáveis?
Cripta Djan: Na realidade, desde o TCC do Rafa pra Belas Artes nossa intenção era colocar a
pixação em discussão e em pauta no campo da arte. Porque o pixo era simplesmente
negligenciado por esse circuito, né. Então, como o Rafa adquiriu conhecimento suficiente pra
entender que a pixação era uma forma de manifestação artística super legítima, e que merecia
reconhecimento tanto quanto as outras, né, foi dessa forma que a gente deu a demonstração de
potência dentro desse circuito. Quando a gente invadiu a Bienal, foi mais ou menos que a gente
forçou um diálogo e dentro do nosso parâmetro, né, que é meter a porta. Tipo, a gente não
precisa ser convidado pra um diálogo, se a gente quiser a gente se convida. E foi o que a gente
fez. Todas as invasões tiveram uma questão ideológica muito forte, assim, tipo, de se enquadrar
até nos lugares que a gente tava invadindo. No caso da Belas Artes, o Rafael tinha que
apresentar um trabalho prático de pintura e a tese dele era a Pixação, então, por isso, que foi
daquela forma. Da Choque Cultural, o que ocasionou a invasão da Choque cultural foi uma
declaração do próprio curador da galeria que na época declarou que a Choque Cultural estava
aberta a intervenções urbanas que, tipo, eles eram os representantes da rua no Brasil. E aí a
gente foi lá e fez uma intervenção lá pra ver até que ponto eles sustentavam o diálogo deles, né.
E aí o curador deu queixa crime e fechou a galeria. E acusou a gente de vandalismo. Então as
máscaras foram caindo, a instituição. Primeiro a instituição acadêmica, depois a galeria e, por
fim, por coincidência, a Bienal daquele ano, o tema da Bienal era “Em Vivo Contato”, né, título
da Bienal. E o curador, ele veio publicamente dizer, no Jornal Nacional, que a Bienal daquele
ano estava aberta para intervenções urbanas, que tinha um andar vazio aberto para intervenções
urbanas. Então o pixo tava mais do que convidado, né. A gente não esperava ser reprimido. E
fomos. Mas também, esperava e não esperava, né, nós tâmo sempre preparado pra uma
repressão. Mas foi um pouco além de que a gente imaginava, né, porque eles prenderam uma
amiga nossa, ficou dois meses.
Pesquisadora: A Carol, né?
Cripta Djan: Carol P. M. E aí virou uma briga política, né, porque Ministro da Cultura comprou
nossa briga. Dois Ministro comprou nossa briga contra o governo do estado aqui em São Paulo,
e isso foi parar lá em Brasília. Foi legal porque a gente expôs essa guerra de classes em todos
os aspectos da sociedade, inclusive no campo da arte, né. A Bienal que é um evento feito com
o dinheiro público, boa parte é feita com o dinheiro público, tava longe do povo, né. E com essa
história de invadir a Bienal a gente acabô até popularizando a Bienal, tanto que a gente acabô
sendo incluindo na edição seguinte por conta disso, por ter aproximado a população jovem da
periferia pra essa discussão no campo da arte.
Pesquisadora: Mas ainda assim, vocês atropelaram uma obra da Bienal na 29ª Bienal.
Cripta Djan: Ah, isso, na real foi, a gente tava ali já jogando dentro, a discussão conceitual que
existia no evento, né. Os curadores, eles deixaram claro para todos os artistas que aquela Bienal
em que o tema era arte política, até por isso, pelo tema que a gente aceitou participar, por que
tinha a ver com a gente. E eles falaram que a Bienal era um campo aberto para uma discussão
política, então quando eu me apropriei da obra do Nuno Ramos e pixar lá eu trouxe uma
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discussão política que tava acontecendo na época que era a prisão de uns amigos nossos,
pixadores.
Pesquisadora: Minas?
Cripta Djan: Belo Horizonte, que tavam presos por formação de quadrilha e pra nós era muito
contraditório tá sendo reconhecido na instância máxima da arte brasileira e ter amigo nosso
sendo preso pela mesma intervenção no estado vizinho e a gente ali naquele palco deixar de
fora essa discussão, né. Então eu fiz uma analogia na época entre aqueles urubus que tavam
presos ali na obra do Nuno Ramos e os pixadores que estavam presos em Belo Horizonte, né.
Eu fiz essa analogia entre eles pedindo a liberdade de ambos, né. E foi um rolo danado, né. Eu
quase morri nas mãos do segurança. Mas foi legal porque assim, ó, a gente participou da Bienal
fazendo uma representação coletiva do pixo, mas numa forma documental, porque isso é uma
forma de a gente não tá abrindo mão da nossa integridade porque a gente representou a pixação
lá dentro através de vídeos, de fotos e das nossas assinaturas, de réplicas das nossas assinaturas,
então a gente não pediu uma parede pra ser pixada. Nem a Bienal se submeteu a nós, e nem nós
se submetemos à Bienal. Era um diálogo, que ali era um espaço de reconhecimento, foi um
espaço que foi aberto pra pixação ser reconhecida como parte da cultura brasileira, entendeu?
A gente não tava buscando apaziguar nada ali, né. Os curadores, eles só tiveram a maturidade
de entender que realmente era hipocrisia ignorar aquela forma de intervenção, né. Então, a gente
fez essa representação lá, porém, quando eu pixei a obra, ali eu tava agindo como pixador,
mostrando que pixador, independente de ele estar em qualquer espaço, ele tem autonomia. Não
é porquê eu tinha chegado na Bienal , que a gente tava convidado, que era o coletivo que mais
tinha instalações no evento, que a gente ia se acomodá e falá pronto, chegâmo, chegâmo aqui.
Porque a gente não tava buscando a Bienal como pedestal, entendeu? Pelo contrário, a gente
usou a Bienal pra difundir mais ainda a nossa cultura e mostrar a potência da nossa cultura, né.
Quando eu pixei a obra do Nuno Ramos, a gente mostrô toda a fragilidade do circuito artístico,
todas as contradições, todo o apego do artista com obra por que aí todos os artistas ficaram com
medo, queria retirar suas obras. É, foi muito louco porque a gente mostrou uma fragilidade,
mostramos pra eles mesmo da fragilidade que eles tem, né, de preocupações mercadológicas,
financeiras, né. Todo mundo querendo tirar suas obras da Bienal com medinho dos pixadores
pixarem, entendeu? Isso foi muito loco pra nós, uma demonstração de potência, né. Mostrar
que jovens da periferia, sem nenhuma articulação, é, estrutural assim do Estado, conseguiram
ter sua própria forma autônoma de manifestação e ter essa autonomia política também, sabe?
Pesquisadora: Isso é uma ação que vocês fazem em grupo? Porque você fala nós, geralmente.
Cripta Djan: A gente faz tudo em grupo, né. Por isso que eu sempre falo nós, nós. Eu tô sempre
acostumado porque a pixação é um movimento coletivo. Tem ações individuais, mas, mesmo
se eu fizer uma ação individual, eu tô carregando o nome do meu grupo, minha união e isso vai
refletir coletivamente. Então, no pixo, por mais que o cara ele esteja agindo sozinho, ele tá
defendendo um coletivo, ele tá defendendo um movimento. É uma cultura nossa, né. Então a
gente tem sempre o nós no vocabulário. As invasões foram coletivas, né. A briga foi coletiva.
A pancadaria, eu pixei a obra sozinho mas na hora de sair na mão com o segurança, meus
amigos tavam lá. A galera do pixotava lá, saindo na mão junto. Então é isso que é muito
loco,agente é uma comunidade, uma sociedade alternativa, pode-se dizer.
Pesquisadora: E tem mais alguma coisa que você ache importante eu saber sobre esse assunto?
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Cripta Djan: Bom, eu acho legal frisar também essa questão da memória, né. Até, inclusive, a
gente está aqui no antigo “point”, a Ladeira da Memória. Fala que a coisa mais legal do pixo é
a questão da memória, né, porque todo mundo tá aqui de passagem, né. E, às vezes, o cara morre
e ele não é lembrado nem pelos parentes dele, familiares. E no pixo sua memória é quase que
eterna, né. Você morre mais sempre vai ter alguém pra fazer referências a você, pra colocar seu
nome. Tem pixadores que morreram há mais de dez anos aí e são lembrados até hoje, são
referenciados. E essa questão também de a gente construir uma história com a cidade, construir
uma memória através da cidade, através das nossas intervenções na cidade. Cada lugar que a
gente pixa, a gente cria uma memória, independente se apaga ou se fica, porque você tem toda
uma história daquele rolê, daquele pixo, né. Você fugiu da polícia, você foi preso, aconteceu
uma coisa inusitada. Você conversou com um morador de um prédio enquanto você tava
pixando. Sabe, é várias coisas muito loco. Vai criando, essa questão de memória no pixo é
muito importante. Tem essa preferência de pixar lugares que vão permanecer por mais tempo.
Mais ou menos como um monumento na cidade reivindica uma memória, a gente faz a mesma
coisa, só que de uma forma mais efêmera, né, e menos autoritária porque se apaga a gente vai
lá e faz de novo, a gente não tem esse lance de propriedade, sabe? A gente não tem comando
nenhum do que a gente pixa. A gente pode pixar hoje e amanhã tá sendo apagado, mas a
memória já foi construída ali, alguém viu, você viveu, entendeu? Então, eu acho que o lance da
memória é muito loco.
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ANEXO B – TRANSCRIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO PIXO (2009)
PIXO [00:00:00 – 01:01:50]
[00:11:00] Tchentcho, The Relâmpagos, Os Catalixo, Libert City, Aloprados, o Có, o Mí, Buiu
da Zona Oeste, o Saili, os caras aí os graffi da Zona Leste, HTGNY, CIA, tem o Di da Z.O.,
Cretinos, MDB, Cariri, AGN, Opera, OQT, Stato, Sexo 4, A firma, Mortos, H2O, PRDS,
Krelos, Xuim, Ossos, The Malocas. Na época, Os Tais, Os Melhores, Os + que todos, Os piores,
JE, Arsenal, Corvos, Museu, Trapos, Dboys, ONU, AKDS, Loucura, Arrepio...
[00:01:07] [Cripta Djan:] A gente mete o foda-se, tá ligado? A gente chega ali tem uma par de
burguês, de Zé povinho, de hipócrita. Chega lá e mete o rolo, faz na cara larga mesmo, e se vim
fala merda, debate, até bate no cara, vixi meu. Tá ligado? A gente debate, meu. Debate mesmo
e é pra afrontar mesmo, tá ligado? É num tá nem aí mesmo, pixador qué, qué escancará mesmo.
É anarquia pura, é ódio, tá ligado?
Fértil como a terra preta é a mente do vilão
Quem vem lá, seis função vindo de galachão
(peraê)
Você não sabe de onde eu vim
Você não sabe o que é sofrer...
E no principio era trevas, no início do início
Um cego leva uma leva. a um passo do precipício
Não de som nem de erva, louco de solidão
No principio era trevas, Malcom foi Lampião
Lâmpadas para os pés, negros do dois mil e dez [...]
São Paulo, 18 de abril de 2008
Esquina da Avenida São João e Duque de Caxias
[00:02:11] [Pixador1:] Caraio, a adrenalina tá foda, mano, a milhão.
[Pixador2:] - Tem que ajudá o otro.
[Pixador1:] - Então, mano, é isso que eu tô vendo aí.
[Pixador2:] Tá indo no individual, têm que um segurá a mão do otro.
[Pixador1:] - Sei.
[Pixador2:] Esses baguio, mano.
[Pixador1:] – Não, vâmo que vâmo.
[Pixador1:] - Cada vez fica mais tenso. Esse prédio aqui é coisa de loco, mano.
[Pixador1:] - Caraio, o bagulho tá a milhão, mano. É cena de loco, truta. Tem umas cenas
assim, mano, que é uma par de gente lá embaixo tá olhando aí ó.
[Pixador1:] - O baguio quase quebra, mano.
[Pixador1:] - Vai, vai, vai.
[Pixador2:] Me ajuda.
[Pixador1:] - Não sei se eu consigo subi por aqui mais não mano.
[00:03:43] [Policial:] Recebêmo uma denúncia via COPON que tinham duas pessoas que tavam
subindo, escalando o prédio pelo lado de fora.
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[Transeunte:] Sabe rato? Subindo de andar em andar? Eu falei: Que porra é essa?
[00:04:16] [Policial:] A princípio aí, devido denúncia dos populares parece que morador
mesmo, morador saiu da janela e começô a escalá o prédio.
[Policial:] A princípio a gente tava pensando que era pixador, tal, mas não tem nada pixado,num
tem nenhuma janela arrombada, nem nada.
[Policial:] Mais fico só na averiguação porque de repente eles desapareceram.
[...] E no principio era trevas, no início do início
Um cego leva uma leva. a um passo do precipício
Não de som nem de erva, louco de solidão
No principio era trevas, Malcom foi Lampião
Lâmpadas para os pés, negros do dois mil e dez
Fã de mumia Abu Jamal, Hosama, Sadã [...]

[00:05:01] PIXO
[00:05:12] [William (Operação):] A quebrada é bem diferente do que é o Alphaville, mano.
Alphaville é um baguio de luxo, truta. Favela é bem diferente do que um baguio de luxo, né
mano. Os morador nem é igual, né truta. Tipo a quebrada, tá ligado, mano.
Pixação, mano, pixação tá no peito, né truta. Pixação pra nóis aí, né mano, pra nóis é
compensável, né truta. Pra nóis que mora dentro da favela, truta, nóis num tem condição de
viver nóis faiz essas pixação aí, truta.
Mas aí, o bagui tá no sangue, tio. É só ligá, o baguio não tem como pará não, tio.
Quando eu ficá veio eu vô pixá também, até de muleta eu vô pixá (risos).
[00:05:58] [Homem pregando na rua:] O pixador, o bandido, qué pixá tudo, que estraga, que
destrói, todos esses são filhos do maligno.

[...] São Paulo é a lei do cão, puta que pariu,
Luz, câmera e ação
O sangue frio de São Paulo não nega
São Paulo, o bixo pega
Hey São Paulo, correria é adiante
São Paulo é muita treta em todos os cantos
Vem pra ver como é bom os horizontes cinzentos
Povo frio, sem sentimento
São, São Paulo, São Paulo
Chegô, São Paulo é Selva [...]

[00:06:39] [Andarilho:] Que eu fumo maconha aqui caraio, que eu fumo maconha aqui seu
porra.
[...] Selva, Selva [...]
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[00:06:56] [Cripta Djan:] Em São Paulo tem várias categoria de pixação. Tem os cara que faiz
só muro, tem uns cara que faiz janela, tem uns cara que faiz mais prédio. Tem uns cara que faiz
escalada. Tem cara que faiz tudo. E, mais o fundamental aqui da pixação de São Paulo,
independente das categoria, é o cara tê bastante pixação.
[00:07:26] [Choque:] A pixação de São Paulo ela é uma comunicação fechada, é da pixação pra
pixação, Então, ela na verdade, ela não se comunica com a sociedade. Ela é uma agressão, ela
é feita pra agredi a sociedade.
[00:07:36] [Diego (CDV):] A pixação em São Paulo é única, não tem em lugar nenhum do
mundo, tanto que os gringo vem pra cá aí atrais de baguio de grafite, essas parada aí quando os
cara vê as pixação aí os cara até larga o baguio de grafite pro lado e já qué se aprofundá no meio
da pixação, qué sabê mais a respeito porque não existe isso. É uma coisa audaciosa, né meu,
num centro urbano igual São Paulo, uma cidade grande pra caralho, terceira ou quarta maior
capital do mundo, meu, tipo, cê olha os prédio tudo pixado aí, né meu.
[00:08:07] [Zé (Lixomania):] Cara, eu respiro pixação 24 hora por dia, eu gosto pá caramba,
meu. Eu trabalho na rua de moto aí, 12 hora em cima de uma moto, tá pra cima e pra baixo.
Uma hora tô em Santo Amaro depoi tô em São Miguel Paulista, depoi tô em Osasco, depois tô
no Itaim Paulista e assim vai e cê tá acompanhando, né.
Olha, falando francamente, é difícil eu num tê entrado numa rua que eu não tenha pixado em
São Paulo.
[00:08:33] [Choque:] A cidade de São Paulo, ela se tornou um agente verticalizador das letras,
ou seja, a escrita da pixação de São Paulo vai seguir as linhas guias da cidade, entendeu? É
como se São Paulo fosse um caderno de caligrafia gigante e os pixadores vão preenchendo esse
espaço, entendeu?
[00:08:49] [Rafael Pixobomb:] A pixação, ela carrega uma máscara. Tem muitas pessoas que
acha ela feia, que é um bicho que passou por ali. Mas é questão de conviver, de aprendê, aprendê
a tê uma percepção sobre ela. Você vai começar a ver o belo nela
[00:09:11] [Choque:] O pixador, quando ele vai criar a logomarca dele, ele busca uma
originalidade nesse letreiro pra tá chamando a atenção nas ruas, então não é só rabisco. Existe
um processo criativo, um processo artístico muito bem elaborado pra ele tá criando a marca
dele. Quando a pixação de São Paulo surgiu na década de 80, esses jovem era muito
influenciados pela cultura do heavy metal, punk rock, hard core, rock.
[00:09:35] [Dino:] Então a pixação, na verdade, ela veio, ela migrou do movimento punk,
começo da década de 80.
[00:09:42] [Choque:] E eles se inspiraram, pra criar os logos deles, os letreiros, nos logos das
bandas de rock.
[00:09:48] [Zé (Lixomania):] Então o começo foi isso assim, de capas do Iron Mainden, né, que
você ia vendo, o A, né, mas aí você vai aprimorando, né.
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[00:09:57] [Choque:] E por sua vez, esses logos foram inspirados nas runas anglo-saxônicas de
milhares de anos atráis que, na verdade essas runas, são o primeiro alfabeto da Europa, que é o
alfabeto dos povos germânicos, escandinavos, os anglo-saxões e os pixadores se apropriaram
dessa escrita e criaram em cima, é uma antropofagia. Não é uma simples cópia das runas, é uma
criação em cima disso, uma evolução mesmo em cima disso.
É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de milhares de anos atráis migro pra
São Paulo pros povos bárbaros de São Paulo, os pixadores.
E aí Papo, borá pro rolé, véi
Não, já parei [...]
[00:10:47] [Cripta Djan:] Comecei a pixá com 12 anos, né. Isso em 96. De 96 até 2004 eu me
dediquei na pixação. A partir de 2004 eu tive que pará por causa de problemas com a justiça e
também constitui família e eu resolvi começá a se dedicar ao registro, porque, nosso movimento
tava passando em branco, tá ligado? Num tinha nenhuma forma de registro.
Trabalho com dois selos de DVD de pixação que é o “Sem Comédia” e o “Escrita Urbana”,
então eu deixei o “Escrita Urbana” mais pros cara que, que pixa no baixo, pros cara da velha e
o “Sem Comédia” mais pra galera que tá arregaçando os prédio, subindo em janela, os cara que
tá mais monstro, os cara que tá mais dedicado na pixação de São Paulo, né.
[...] Antigamente a noite caía
Eu saia de rolé
Pulava o portão, de lata na mão
Tu sabe como é que é
Um rolo de trinta, cheio de tinta
Eu rasgava as madrugadas
Subia no teto, e no viaduto
tá ligado na parada
PM pegava, me esculachava
Pintava minha cara e me humilhava
Mais eu não parava, eu continuava
Por que alguma coisa me hipnotizava
Moleque nervoso, periculoso
Me divertia de montão
Hoje eu parei, mais tá na memória
Os momentos dessa zoação!
Eu pichava sim, e curtia muito
Eu me lembro bem, de cada segundo!
Eu pichava sim, e curtia muito
Eu me lembro bem, de cada segundo!
Infelizmente a pichação
É um degrau pra criminalidade
Começa a roubar, praticar um doze
Perigo para a sociedade
Eu nunca fiz parte, nunca farei
Parte do time do crime
Só gera discórdia lá na quebrada
Quero que isso tudo termine
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Eu leio os muros, vejo os ibope
Os moleque na atividade
Me lembro do tempo que eu detonava
Fico morrendo de saudade!
Eu pichava sim, e curtia muito
Eu me lembro bem, de cada segundo!
Eu pichava sim, e curtia muito
Eu me lembro bem, de cada segundo!
[00:13:45] [Cripta Djan:] Agora vâmo vê se o material fico bom, né meu. Valeu, nóis ficô até
onde deu, os muleque vai rodá mais já era, nóis fez nossa parte. Num é não, Choque?
[Choque:] Demorô, mano.
[00:14:09] [Cripta Djan:] Ah, escalada é o top de linha na pixação hoje em dia, né meu. O cara
que faz escalada é aquele cara que tem o apetite lá em cima, né meu, ele num se contenta só em
fazê o primeiro e o segundo andar, ele qué fazê o prédio intero por fora.
[00:14:28] [Rafael Pixobomb:] Então, eu subi um prédio ali na Vila Mariana ali, na Avenida
Verguero ali, e a escalada por fora, tá ligado. Escalada é doidera porque meu, é a cena do loco,
tá ligado? Então meu, adrenalina é só quem tá ali mesmo pra vê qual é a pegada, tá ligado?
Achei que ia inflamá rápido lá porque é uma avenida de escândalo, muito movimento ali. Lá
em cima lá quase tive uma desavença, tinha uma presilha meia solta lá que, dei um escorregão,
sorte que eu segurei no cabo.
[00:15:24] [Diego (CDV):] Em cima, lá no topo memo que é o barato memo, ainda mais quando
é prédio de morador, que é prédio que mora gente, tá ligado? Prédio comercial também é mó
boi que é um entra e sai da porra, mas prédio de morador grandão assim em avenida que é
avenida de prédio tipo avenida movimentadona é os melhor, mano. Todo mundo olha e fica
sem entendê nada, mano.
[00:15:45] [Rafael Pixobomb:] Pra mim é pixação, não tem nada de graffiti não. Eu nem gosto
de gafitti. Graffiti é muito comercial, tá ligado, não ganho uma moeda.
[00:15:55] [Choque:] Essa pixação de São Paulo como a gente conhece hoje em dia não é a
primeira, a primeira pixação mesmo é a pixação política, contra a ditadura que começou na
década de 60, que era o típico abaixo a ditadura, onde o cunho era só político, não tinha esse,
não tinha a preocupação estética com as letra. Era uma estética legível pra qualquer alfabetizado
lê. Depois da pixação da ditadura, que é a pixação política, vieram as pixações poéticas que,
como o próprio nome diz, são frases poéticas. E no começo da década de 80, sendo um
desdobramento da pixação do movimento punk, que também era uma pixação de conte.., de
cunho político, veio a pixação de São Paulo, que é um pouco mais focada no ego assim do
pixador. O precursor foi o “Cão Fila km 26”, que na verdade não foi um pixador mesmo como
a gente conhece a pixação hoje em dia. Ele, na verdade, ele era um dono dum canil que vendia
cão fila e ele saiu espalhando pela cidade inteira essa pixação “Cão Fila km 26”.
[00:16:57] [Marcelo:] Eu era fã do “Cão Fila” na época, quando eu era criancinha, eu via cão
fila e falava “nossa, quem é esse cão fila?”. Eu via Cebola, Mi, na época, mais num sabia que
era pixação. Aí pegamo um pincelzinho com tinta amarela, até hoje eu lembro, foi um
pincelzinho com uma latinha amarela, tinta amarela e pegamo nos poste, depois, eu moro na
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Zona Sul, né, e comecei a pegá avenida, Avenida Santo Amaro. Aí comecei pegá, ia no mercado
Carrefour enchia de latinha o corpo e comecei regaçá.
[00:17:34] [Choque:] Aí no começo da década de 80, mais precisamente assim 82, que começou
a surgir mesmo a pixação com o Juneca, Binão, Pessoinha, que também inspirados no “Cão
Fila”, e aí começaram mesmo a pixação pelos bairros deles e depois foram espalhando para
outras regiões. E em 85 foi o auge, que foi durante a prefeitura do Jânio Quadros que eles
começaram a ser caçados pela prefeitura porque eles tavam pixando a cidade inteira.
[00:18:02] [Cripta Djan:] Então, no final dos anos 80, os prédio começo a virá alvo da galera
da pixação.
[00:18:09] [Dino:] Eu considero na pixação o trio de ferro que foram aqueles três pixadores que
pra mim, na modalidade que mais se destaca na pixação que é prédios, os três que mais se
destacaram durante toda a história da pixação foram Di, Tchentcho e Xuim.
[Zé (Lixomania):] Eles foram os pioneros, né, os pioneros é uma disputa bonita, hein, saudável,
hein, legal, pa vê quem fazia mais. Um fazia aqui, o outo vinha fazia do lado, quebrava o outro,
fazia um mais alto.
[Dino:] Os caras tinham a competitividade entre os três, faziam vários prédios, muitos prédios,
só que o Di dá continuidade a isso porque os caras ficam de maior, na realidade os caras ficam
de maior e eles interrompem essa vida.
[Cripta Djan:] Logo em seguida que eles pararam veio um cara que eternizô essa modalidade,
o Di. O cara pixo prédio demais, tá ligado? Até hoje ele é considerado o cara que foi o maior
pixador de São Paulo. E além de pixa prédio demais, ele também espalho em várias quebrada
e o cara se eternizo na pixação com isso aí. O Di quando tava no auge do rolê dele, ele
conseguiu pixa um prédio que era muito cobiçado pelos pixadores, o Conjunto Nacional. E
assim que ele desceu do prédio, ele ligo prum jornal se passando por um morador que estava
indignado e a matéria foi vinculada como se ele fosse o morador sendo que ele mesmo que tinha
acabado de pixa o prédio.
[00:19:41] [Gravação Di:] Todo mundo aí ó, um grito de guerra aí ó. Eu vô contá até três vai
todo mundo gritá valeu Kidão aí. Um, dois, três, valeu Kidão.
[00:19:51] [Zé (Lixomania):]O Di foi assassinado. O cara se arrisco tanto a vida né e morreu
de uma forma besta, né, discussão num banheiro de bar.
[Dino:] Orra mano, o Lixo faiz um vários, entendeu? Ó, o Xuim, fez uma pá, é vários, mas pá
batê de frente com o Di até hoje pra mim irmão. Muito prédio irmão, muito prédio, mano, muito
prédio.
[Cripta Djan:] Por causa desses cara aí prédio nunca mais dexo de sê pixado,
[00:20:21] [Dentro do carro, não dava pra identificar os pixadores:] Aqui, esse aqui
Nossa, ó tamanho, enta aqui, enta aqui, enta aqui
Ó o tamanho do prédio, ói
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[00:20:33] [Cripta Djan:] Não, fica à vontade, mano, normal
[00:20:47] [Diego (CDV):] E a adrenalina do baguio primeiramente, meu, porque eu não vô saí
de casa, perde minha madrugada pra ficá, mano, pixando mureta, pixando porta não porque isso
aí qualqué um pixa, mano. A adrenalina da parada memo, a pixação de verdade no meu ponto
de vista, não desmerecendo ninguém é pá subi nos barato, mano, se jogá memo nos barato aí e
fazê um prédio, beral, essas parada aí cara, eu penso assim, né, otras pessoa pensa de otra forma.

[...]vâmo chegar, favela outra vez está no ar
Sai da frente, que o mar não tá pra peixe, entende
Minha gente, quem não for do corre sai da frente,
As águas aceitam curvas, aqui ou no oriente
A fome sempre arruma, esmagadora, a brava gente.
Click, Cleck Game, sai da frente gente,
Bala perdida é igual cadeia, a dor ardente,
Me disseram, sol nascer pra todos, pra quem será que dizer 'mano'?
Canoto pobre, ouço sempre estouro.
Mas quem fica na favela, a guerra é dos outros,
Um ruim, bom dos doidos, Um todo para os poucos,
E Lá, a classe esmagadora, aqui supere é o povo [...]

[00:22:27] [Carol (SUSTO”S):] Eu nunca tinha feito prédio na minha vida, fiquei mó assustada,
meus olhos quase encheram de lágrima, eu fiquei em choque, em pânico, maluco estorando a
porta, mó barulhão lá da casa do bico, nossa. Aí, na hora que ele arrombo a porta, assim, que
ele cá força do corpo ele caiu pra fora assim, a porta abriu e a lua tava bem na frente da porta.
Nossa, eu fiquei lá no corredor assim do prédio mesmo olhando a lua daí falei “Nossa, tio, que
locura é essa?”
[Sai da frente, sai da frente]
[00:23:15] [Pixador3:] Falô portero!
[Carol:] Falô portero!
[Pixador4:] Falô portero, boa noite, bom serviço aí portero
[Carol:] Boa noite, bom serviço
[Pixador3:] Brigado, meu patrão
[Carol:] Muito obrigada, rs
[Pixador3:] Missão cumprida
[00:23:27] [Willian (Operação):] Isaac, tem vinho aí?
[Isaac:]Vinho tem.
[Willian (Operação):] É? De quanto?
Aqui tá escrito Opera, só falto o resto aqui ó, Operação.
Aqui tá escrito Osasco, entendeu?
A pixação é nossa, truta. Todo mundo domina o baguio, todo mundo que representa o pixo é
nóis, mano.
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[00:23:58] [Zé (Lixomania):] E a maioria de pixador, mano, num vem da burguesia, tudo da
periferia, poucos playboy que cê vê que pixa, mano.
[00:24:07] [Rafael Pixobomb:] Aprendi a sobrevivê sem grana, sabe, aprendi a não tê um puto
no bolso e pegá um trem, um metrô e tê que entrá muitas vezes pela janela. Aprendi a ficá com
vontade de de muitas coisas aí.
[00:24:23] [Lin, O Animal:] Muita gente, né meu, da periferia, da pobreza aí, né meu, do do
mundo aí, é, gostaria de falá e num tem condições de falá, né meu, de se expressá, né meu, só
quem tem o direito de falá que tem o direito de opiná nas coisa é os gravatado aí, né meu.
[00:24:44] [Choque:] Eu acho que existem três motivações básicas que vão tá motivando o
pixador a se envolve com essa cultura de rua. O primeiro reconhecimento social, o segundo é o
lazer e a adrenalina e o terceiro é o protesto.
[00:25:04] [Naldo/Osbichovivo (OSBV):] O governo qué o povo burro, povo burro e sem
formação. A gente aqui é pixador mais ninguém é burro. Todo mundo vê jornal, todo mundo
sabe o que tá acontecendo, entendeu?
[Tatei (Túmulos):] Quando nóis se conhecemo aí foi logo pra jogá pra mídia memo, nóis vâmo
pros muro pra saí na TV, jornal, o que fô possível pra gente saí aí, internet, o que fô, até no
celular dos outro pá nóis saí, se fô pá saí nóis sai.
[Naldo/Osbichovivo (OSBV):] Nossa parte a gente tá fazendo. A gente mete nos muro memo
protesto e indignação e cabô.
[Tatei (Túmulos)] Onde aconteceu, tipo vai, um assassinato, ou na casa do cara que tá errado,
ou na frente. Se num tem muro na casa dele, nóis faiz no muro da frente, do vizinho. Que
importa é nóis chegá lá e dexá uma mensagem pá ele, quando ele acordá de manhã ele vê lá,
porra meu, os cara tá enchendo meu saco memo.
[Naldo/Osbichovivo (OSBV):] Eles pode num sê preso nada, mais vai complicá eles, o povo tá
vendo. Os governantes aí vê que a gente tá atento aí com tudo que tá acontecendo de errado aí.
A voz do povo aqui é nos muro
[...] Refleti a vida
Raciocinei
Escutei a chuva
Lavar o quintal
Cobri minha filha
Com o edredom
Vi um nevoeiro
Pela janela
Encobrindo a favela
Quando perdi o sono
Mexi nas panelas
A larica bateu
O arquivo do samba
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Ouvi em Itapevi
Tiros na calada [...]
[00:26:23] [Willian (Operação):]Letra de forma, truta, letra de forma, né mano, mais aí, eu num
entendo isso aí. Tipo, passei oito ano na escola, oitava série e tipo, nessa daí eu num entendo,
entendeu? Eu só consigo só lê pixo só, mano, agora essas letra aí mano, eu num entendo, tá
ligado? Sô meio analfabeto aí, mais aí, a pixação, tio, a pixação dá pa entende até pelas letra,
né mano, pelas forma da letra, mas tem umas coisa que eu num sei entendê que nem aqui é
“um...va, uma renova”. Não, aí eu num entendo, entendeu?
Biscoito ali, ó, Ponta, Zói e AGN, mano, o mano sempre joga umas preza pros mano também,
entendeu? CRTN, MDB, Cariri, Pavilhão 9. Aí tá escrito “Rilex”, mano. Tipo até minha mãe
falava, minha mãe falava: Cê num sabe lê e sabe fazê pixo. Eu falei, até nisso eu num sei.
[...] Realidade é muito triste
Mas é no subúrbio sujismundo
O submundo que persiste o crime
Pegar o trem é arriscado
Trabalhador não tem escolha [...]
[00:27:59] [Wilian (Operação):] Que o bagulho, é poucos que faiz isso daí que nóis faiz, tá
ligado? Surfamento, o baguio é pá doidera memo, tio. O baguio é só doidera que faiz isso daí,
tá ligado? O baguio é a mema coisa de você tá em cima de um prédio, pixando um prédio,
regaçando o prédio mais o prédio tá parado e aqui o trem tá andando, tá ligado? Já é otra
adrenalina já, mano.
[...] normalmente
O que predomina é a maconha
E aos milhares de todos os tipos
De manhã, na neurose, como
Pode ter um dia lindo
Portas abertas mesmo correndo
Lotado até o teto sempre está
Meu irmão vai vendo
Não dá pra agüentar, sim
É o trem que é assim, já estive, eu sei, já estive [...]
[00:28:41] [Lin, O Animal:] L.I. significa a loucura incurável. Às vezes eu fazia umas letra
gigante, os cara pegô e falô “porra, essa pixação saiu animal”. Aí pego animal, meu. Eu falei
“animal mesmo?”, então vô colocá aqui animal.
[00:28:54] [Cripta Djan:] A pixação, que nem eu falei, acabo se tornando um esporte da
periferia, mano, é um lazer, lazer puro pos cara.
[00:29:02] [Flip:] Mc Donald’s aí, só chegá, lanche perfeito, aí, em busca também do lanche
perfeito.
Onde é o Mc? Estora o Mc.
[Pixador6:] O Mc Donald’s é aí, ó.
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[Pixador7:] Eeee, truta, num tem nada aí não, cara. Vambora, mano.
[Flip:] Aí aí, ôto lanche perfeito, se liga Djan, ó, tá ou num tá perfeito, aí fala pra mim, óóó,
Pega pra você, pó pegá
[Pixador7:] Agradece
[Pixador6:] Mc lixo, dá um teco, dá um teco. Mc lixo
[Flip:] Mc Donald’s
[Cripta Djan:] É o lixo do baguio
[00:29:42] [Sebastião:] Ah, meu nome é Sebastião, né. Eu sô zelador do prédio, né, do edifício
Agripina desde 89. Eu adoro meu serviço, né, tenho muito carinho pelo prédio, também pela
minha moradia, né, porque hoje não ta fácil moradia. Eu tava aqui dentro, eu tava aqui
escondido, do lado de dentro. De repente eles tudo lá sentado aí vinheram, quebraram aqui essas
armação, né, aí subiram aqui em cima e ficaram olhando comé que fazia, tal, comé que iam
começá.
[00:30:14] [Banana:] A mulecada vem da periferia que só vê coisa ruim o dia intero, mano,
então é fácil mano, í po crime. O crime é fácil, mano, cê metê o revolver, tal, assaltá. Porque cê
invade uma casa aí cê vê, mano, putz, cê sobe num prédio, é mó boi invadi ali, abri janela,
estorei um cadiado, estorei dois, cê vê que o baguio é fácil então por que não robá?
[00:30:34] [Lin, O Animal:] Ah, tem um, tem uns B.O. né muleque, uns B.Ozinho aí, homicídio,
assalto.
[00:30:41] [Sebastião:] Seu filha da puta, eu vô te matá agora filha da puta. Aí eles ajutaram
aqui correndo, eu do jeito que saí daqui pulei, quando pulei esse telhado aqui desceu. Desci
junto no telhado, fiquei pindurado, com um facão na mão, com vontade de cortá os cara e num
consiguia. “Seu filha da puta, eu vô te cortá” e os cara deram linha e eu fiquei enganchado no
telhado, sem podê saí do local.
[00:31:10] [Cripta Djan:] Então, a treta dos “Os mais Imundos” e dos RGS começo em 98 e foi
até surpreendente assim no meio da pixação porque os caras eram aliados, eles andavam junto,
eles acabavam com São Paulo juntos e por esse lance até de eles serem muitos amigos começo
a rolá inveja entre eles ali, desavenças pessoais, que acabaram gerando essa guerra. E rolô
morte, rolô agressão física e muito atropelo.
[00:32:04] [Lin, O Animal:] Deiz ano de treta, quantos e quantos num apanhô, quantos e
quantos num veio aí até morrê por causa disso, certo?
[Jé:] O Barata do Arsenal e o finado Mario cataram o Telo de pancada lá no point lá.
[Lin O Animal:] Paulada, é, facada, certo meu
[Jé:] Quebraram o Telo, só num bateu mais porque eu num dexei.
[Lin, O Animal:] Aí o Pezão foi e cagueto, o Pezão falo “foi o Preto, fulano, sicrano”.
[Jé:] O Telo, robô as lata, certo, do Chile, robô as lata do Arsenal, o Telo e o Chileno.
[Lin, O Animal:] O Preto, certo, foi na casa do Telo, ele mais uns cara dos “Mais IM”
[Jé:] Chiuaua coloca, colocô cinco lata pros cara i fazê role lá perto da Carmosina lá.
[Lin, O Animal:] Você pega, chega po Preto, certo mano, e fala pra ele devolvê o baguio.
[Jé:] Então, no resumo da história, o Telo espiantô as lata.
[Lin, O Animal:] Porque se ele não devolvê o Telo vai atropelá todos os AKDS que ele vê e eu
num vô segurá o Telo.
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[Lin, O Animal:] Tá, num fiquei sabendo.
[Jé:] E o Telo falô que ia pagá as lata.
[Lin, O Animal:] Os dois tá errado
[Jé:] Os dois tá errado
[Lin, O Animal:] Certo?
Então o que que acontece, veja bem, os dois errô, certo? Então foi isso que causô essa treta,
certo?
[00:33:12] [Cripta Djan:] Os caras da antiga, eles foram parando e a mulecada que tava
começano foi dando continuidade pra isso, nessa treta, que hoje em dia, em São Paulo, a treta
não existe mais, só que nos interior ela tá difícil até de acabá. Os muleques do interior não
sabem nem porquê tão tretando, eles num sabe nem como começô essa treta, eles entram mesmo
numa de oba oba, tipo, de se inimigo mesmo, tipo, mais ou menos, torcida de futebol, tipo,
Corinthians e Palmeiras, né, Flamengo e Fluminense e “Os Mais Imundos” e “RGS”.
[00:34:05] [Drink:] Só os RGS na porra do baguio, na febre memo, de coração, é o baguio e
tipo pronto e acabô, final e já era.
[00:34:14] [Cripta Djan:] Não são todos também que vão pro crime, não
[00:34:18] [Pixador8:] Né, sô uma pessoa que serve a Deus ainda, vô pa igreja todo domingo,
aí, tal, firme, e eu levo a pixação como uma coisa maravilhosa, uma coisa que tá aumentando
meu quadro de amigos, pessoal firmeza, gente boa.
[00:34:31] [Farelo:] Bom, eu tenho terceiro grau, sô formado em Direito.
Puta, o cara pixador, formado em Direito, pô, ele tá fazendo o oposto, ele tá burlando a lei. Só
que o pixador, em si, ele tem uma linha de raciocínio coerente, acho que ele é o, nós não somos
ignorantes, nós somos protestante.
[00:34:54] [gORDOx:] Eu ficava muito dentro de casa aí chegô uma época que eu num
conseguia memo saí de casa, né, me sentia mal, botava o pé pra fora de casa já sentia uns
trimilique, né, parecia que tinha uma melancia na garganta, não conseguia respirá direito, tipo
uma depressão, uma ansiedade.
Mas é que, mano, entre uma caminhada ou outra de ir no psicólogo, de ir no psiquiatra, que
esse barato é uma coisa que tá atingindo bastante os jovens hoje em dia, né, eu ficava vendo os
pixo, né, e eu sentia falta de vê o meu também na parede.
Eu tomava só um remédio, né, que é a Fluoxetina pra ansiedade mesmo, né, e minha terapia
memo era pixa, minha válvula de escape, né.
Eu falava “caramba meu, alá, tudo os camarada meu pixando tudo e eu parado aqui, mano, por
causa de uma doença que eu memo posso me livrá dela, né”.
Aí eu comecei a saí de casa, fugia memo, colocava o pé na rua com a latinha, coração a milhão,
comecei a fazê memo, tá ligado, os pixo e eu fui, fui me libertando, né, cada bairro que eu
andava, andava uma bairro por rolê. Eu andava um bairro, eu falava “Pô, uma caminhada certa,
já to bem dessa fita. Esse barato num me domina mais não”.
[00:36:23] [Policial:] Ponto zero meia, prossiga
[Policial:] Oh patrão, no local aparentemente a pessoa tento adentrá aí pra prática de furto, certo.
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[00:36:34] [Conte Lopes:] Pra nós da polícia enchia a paciência porque a gente trabalhava na
ROTA, a gente gostava de pegá bandido, né, corre atrás de bandido, persegui bandido e de vez
em quando você deparava com as pessoas pixando.
[00:36:47] [Policial:] Cadê o outro que tá co cêis?
[Pixador9:] É só eu e ele aqui, senhor.
[Policial:] São trêis.
[Pixador9:] A gente ia fazê uma pixação ali, senhor.
[Policial:] Fazê o quê?
[Pixador9:] Fazê um graffiti ali senhor, nóis ia fazê aqui em cima do prédio aqui ó. Nóis tava
esperando pará de garoa, ia fazê eu e ele ali em cima sim, senhor.
A gente ta falando a verdade só, senhor.
[Policial:] Tem passagem já, djow?
[Pixador9:] Não senhor.
[00:37:06] [Guilherme:] Rodá? Rodá faiz parte, né mano.
[00:37:09] [Cripta Djan:] Depende, tem polícia que prefere batê, tem polícia que prefere pintá,
ou tem uns que faiz tudo junto, bate, pinta e ainda leva pra delega pra assiná o processo, tá
ligado?
[00:37:21] [Zé (Lixomania):] Ah, os cara gosta de pintá, né. Vê assim careca assim, os cara
gosta de fazê cabelo aqui, pintá de preto aqui ó. Isso que é foda, né.
[00:37:29] [Pedro:] Ah, os cara feiz eu bebe a tinta, sorte que era uma tinta rala e feiz eu morde
o rolinho, mano. Aí eu mordi o rolinho e os cara “não, engole”. Aí o baguio é espuma, não tinha
como descê. “Não, engole”. Aí eu segurei na boca assim e fui mordendo, mordendo aí mando
eu saí andando.
[00:37:46] [Fórum C-12:] Na esquina pode trombá um camburão, mano, cê pode trombá uma
viatura, cê pode trombá uns pulícia que é nóia, pode tomá suas coisa, sua rôpa, manda você de
cueca pra sua casa, jogá você dentro do rio.
[00:37:54] [Zé (Lixomania):] Força tática lá no Belém, o cara cherando, locão, fazendo roleta
russa, colocando a lata na cabeça assim, fazia que ia atirá. Aí é foda esses baguio aí porque o
cara tá locão, cê num sabe o que o cara tá fazendo.
[00:38:08] [Guilherme :] Aí os polícia pegô a gente, jogô tinta no nosso tênis, jogô tinta na
nossa cabeça, entendeu? Aí saímo fora, nóis se livramô, os polícia mando nóis embora.
Aí depois nóis trombô a GOE, trombamô a GOE, aí a GOE falô assim “o sinhô é pixadô”, só
que os cara fazia escola de samba, né, tipo, dava um choque ali, nóis pulava de um lado, dava
do outro e ficava brincando cum nóis, gostava de brincá com o ser humano, né.
[00:38:34] [Conte Lopes:] O que eu vejo? Eu vejo, o cara vai lá e enfrenta a polícia, ele num
tem medo de enfrentá a polícia, ele toma uma borrachada, ele sai correndo. Mesmo que ele for
flagrado, vai na delegacia e liberam, então não tem a punição. É necessário que haja a punição,
por menor que ela seja, é o que eu falei, se ele tivé que dois finais de semana por mês lá numa
escola pintá a escola, é uma punição pra ele.
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O policial é obrigado a levá pra delegacia, tem alguns aí que comete altas faia, manda comê, dá
um tapa na orelha do cara, daí ao invés dele tá cometendo um crime, é o policial que tá, né, e
pode até ser condenado por omissão.
[00:39:08] [Ivan:] Uma veiz nóis tava pixando na Marginal, daí passo os polícia, né mano. Aí
mano, num tinha ninguém na rua, mano, os cara apavorô nóis, pegô os revolver, os caraio,
mano, apontô na cara e deu um tiro do lado da minha orelha, a cápsula caiu até no meu pé, né
mano. Perguntô se eu sabia rezá, nóis começô rezá lá mano “Pai nosso” e o maluco “vai caraio,
num tô ouvino” e nóis “Pai nosso que estais no céus, santificado...”
[00:39:36] [Malaca:] E me bateu, mano, acho que o cara ficô me batenô umas meia hora, cara,
me batenô.
[00:39:41] [Fernando:] Ah, o negócio foi frenético, né, pé quebrado, aquele negócio, deu uma
pá de chute ni mim, falei que o baguio fiz uma cirurgia, ele falô “Ah é? Então tóma” (imita som
de batida). Eu saí andano. E eu achei uma lata e quero achá outra ali.
[00:39:58] [Conte Lopes:] E quando o policial faiz isso, ele tá fazendo justiça com as próprias
mãos, num adianta nada porque po cara até estimula mais, ele não sofreu sanção alguma.
[00:40:06] [Malaca:] Meu barato foi voltá lá e rebentá a avenida de novo que ele me pegô.
[00:40:15] [Diego (CDV):] Mano, tudo é ruim, né mano, cê tomá tapa na cara de homem é foda,
né mano, os polícia fardado te zoa pá caraio e cê vai fala o quê? Às vezes quando é pirriu aí,
esses guardinha de rua dá pra trocá cos cara, dá umas porrada nos cara, dá, toma e sai correno,
mas quando é polícia é foda, mano.
[00:40:29] [MNH:] Vai subí aqui no pico, cê vai pro prédio do lado, cê vai subi pras varanda
[Pixador10:] Entendi.
[MNH:] Entendeu?
[Zelador:] Desce daí por favor
[Pixador10:] Vâmo fazê uma arte ali.
[Zelador:] Num vai fazê porra nenhuma aí.
[Pixador10:] Por que, mano?
[Zelador:] Porque não.
[MNH:] O barato é seu, mano?
[Zelador:] Isso.
[MNH:] Ahn?
[Pixador10:] Quê que é seu aí, mano?
[Zelador:] Eu tô de olho na bagaça, meu.
[Pixador10:] Cê olha o quê, cara?
[Zelador:] Eu olho o prédio.
[Pixador10:] Cê tá lá do outro lado da rua, cê olha o prédio lá do ôto lado?
[Zelador:] Oxi, e eu não tô enxergano não?
[Pixador10:] Cê ta chamando os verme por quê?
[Pixador10:] Ahn?
[Zelador :] Então suba.
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[Pixador10:] Subo memo e aí? Que cê vai fazê jão?
[Pixador10:] Tem mais quatro mano ali em cima ali mano, cê tá pensando que tá bom po cê? O
baguio vai ficá azedo po cê. Enquanto eu subo os cara troca uma ideia co cê aqui embaixo.
[Zelador:] Então beleza, então beleza.
[Pixador10:] Cê ta desacreditando do baguio?
[Pixador10:] Aí meu, fica na sua, mano, vai ficá passano pano? Qual que é, mano?
[00:41:57] [Carol (SUTO”S):] O point do Centro é onde cola todo mundo de todas as áreas, né
meu. Tem nêgo que é lá da Z.L, nêgo da Z.O.,da Sul, vários lugar, da Norte.
[00:42:06] [Choque:] Geralmente quando os pixadores vão aos encontros deles, são chamados
points, eles trocam autógrafos entrei si que são as folhinhas, que na verdade é uma mera folha
de sulfite A4 com a assinatura do pixador. Essa é uma forma de um tá reverenciano o outro,
mostrando respeito. Eles pegam essas folhinhas e colecionam em pastas de plástico como se
fossem álbuns de figurinha e isso tem um valor de troca muito forte dentro da pixação porque
esse, na verdade, é o único documento histórico que vai tê da pixação porque a pixação por ser
uma intervenção efêmera, ela vai sumi, ela vai se apagada uma hora.
[00:42:38] [Carol (SUSTO”S):] Então meus rolê e minhas balada é isso, mano, é point e festa,
meu, de pixação. Eu só faço isso, eu só me divirto com isso.
[00:42:46] [Choque:] Eles fazem os convites, de quem é a festa, sei lá, a festa do pixo tal, do
pixo do Kripta, por exemplo. Vai tê o apoio, os pixos que tão apoiando a festa e isso é uma
forma de ele tá divulgando o pixo dele como se fosse um evento de uma empresa.
[00:43:08] [Cripta Djan:] Oi Serra, tudo bem?
[José Serra:] Bem.
[Cripta Djan:] O convite de um evento aí.
[José Serra:] Eu não consigo vê porque eu tô sem óculos...
[Cripta Djan:] O cara me apertando aqui, segurança.
[00:43:27] [Nil:] 1,2,3, aumenta esse som, agora quem tá mandando a rima é os mano da
pixação, chegano na festa então, o evento sangue bom, aí o barato tâmo junto e aqui é mó união.
Vâmo que vâmo, pode liga a câmera, a gente canta rap, pixação e não descansa. 1,2,3, aí Danilo
eu não minto também tem mano aqui que é do 155, vai veno, tâmo junto, vâmo chegá, é pra
somar, é rap no ar, esse é o improviso, vâmo, tâmo junto, aqui só pixador, vagabundo. 1,2,3,
tem que sê H ponto aço, mandando rima agora Nil novatos, vâmo que vâmo pra minha mãe que
eu tanto amo, demorô tâmo chegando. 1,2,3 não pára o compasso, a gente sai da Z.N e vai chegá
em Osasco.
Qual que é então? Pixação.
[00:44:17] [Fórum C-12:] Aqui a gente ganha felicidade, mano, conhecimento, essa alegria aí,
ó, as festa que é muquiada de vez em quando, aí, entendeu, que se a polícia fica sabendo que é
festa de pixadô já vai em cima, já qué batê, qué espancá, qué ignorá. É o nosso movimento,
aqui não é pra qualquer um também.
Vem boy, acho que boy vai chegá aqui com as maconha dele, com as droga dele, ninguém qué
isso aqui.
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[00:44:40] [Penal:] Pra organiza isso aí, mano, é um conhecimento assim de anos que você vai
adquirindo no movimento, entendeu? E, tipo, assim, a galera que te prestigia, mano, o pessoal
cola e, entendeu, o baguio é pura humildade.
A gente começô pegando folhinha em point também e foi evoluindo assim, a pixação ela vai
passá, mas a amizade ela é verdadera, ela fica.
[00:45:27] [Pixador11:] Na pixação cê tá arriscado, cara, tanto a você sê enquadrado por uma
viatura e os cara te levá preso e você tomá um processo quanto a você subi numa janela de um
prédio e você quebrá a grade ou escurrega, você caí e morrê, cê tá ligado? Eu acho que toda,
que todo o medo do pixador é esse, de subi numa parada e de repente acontece uma tragédia e
caí.
[00:45:55] [Malaca:] Foi na hora que eu num tive apoio, tava com a, ca lata na mão e a ota
segurano. Metade do prédio que praticamente, o que me salvo foi um forro que tinha assim, as
telha amorteceu a queda e tinha um forro. Só deu uns leve machucadinho aí, ó, tipo ralada na
perna, o tênis aí que regaçô tudo, tá ligado? Tâmo aí, mais firmão.
[00:46:23] [Cripta Djan:] Cuidado co fio aí, viu. Eu tô falando pra ficá esperto, cara. Fique
esperto, fique esperto, pelo amor de Deus, mano.
[Pixador12:] Cê ta vendo, aonde cê ta? Fala pra mim. Ahn?
[Nitro:] Eu não sei onde nóis tâmo.
[Choque:] Baixa a mão dele aí.
[Pixador12:] Cê num sabe? Cê tá vivo, mano, cê tá vivo, calma aí.
[Nitro:] Peraí.
[Pixador12:] Não, peraí não, o fio tá aqui em cima, mano, o fio tá aqui em cima. Presta atenção
no que eu tô te falando. Quê que aconteceu?
[Nitro:] Aconteceu o quê, mano?
[Pixador12:] Quê que nóis tá fazendo aqui?
[Nitro:] Fazeno um rabisco, mano.
[Pixador12:] E o quê que aconteceu?
[Cripta Djan:] Com você?
[Nitro:] Não, num aconteceu nada não, mano.
[Pixador12:] Cê tá vendo o fio ali ó? Tá vendo o fio? Que passa o trem? Você tomô um choque
de 3000 volts, Rodrigo.
[Não há como identificar o enunciador:] Então tá bom, mano, depois eu faço, então vai.
[Nitro:] Se fudê, ô.
[Não há como identificar o enunciador:] Toma no cú, mano.
[Nitro:] O baguio...
[Pixador 12:] Para de baguio de pixação, mano calma, fica de boa primeiro, o baguio ta lá,
mano. Só falta o Y, o B e o A.
[00:47:35] [Boto:] Às vezes foi Deus mesmo, que senão esse rolê podia tê acabado mal, graças
a Deus acabo bem. Graças a Deus memo porque vô te falá.
[Choque:] Num tem nem o que falá desse rolê.
[Boto:] Num tem, num tem.
[Não há como identificar o enunciador:] Tô aqui temeno, mano
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[00:47:51] [Cripta Djan:] Então, o Flip, muleque do Kripta, né, ele era um muleque muito
querido na pixação, tá ligado?
[00:47:58] [Flip:] Vâmo vâmo vâmo cum nóis, vâmo aí. Aí, ó. Aqui ó um muleque das ruas, a
vida é cruel, né velhinho. Desculpa aí, mano, eu sô novato, mais aí meu barato é representá e
lutá contra o governo.
[Cripta Djan:] No dia que ele se foi, que ele se acidentô, eu sem sabê, tá ligado? Gravei um, fiz
uma entrevista com ele assim e ali eu num imaginava que era a última vez que eu ia vê ele cum
vida. Tanto que depois daquilo ali eu fui tê a notícia que ele tinha caído e se acidentado naquela
noite.
[Flip:] O governo é podre, mano, os cara lá robô tanto dinhero e ainda tá solto e aí um muleque
que procura mano, fazê um, levantá sua família e num consegue e vai preso, sabe. Só que aí, o
governo num vai preso, por isso que nóis tá lutano. Alá ontem nóis escalamo lá, o amarelo lá
em cima lá.
[00:48:55] [Cripta Djan:] Foi aqui que meu mano Flip se acidentô e esse aí foi o último pixo
dele, cara. Ele desceno daí, num sei se ele caiu ou se ele pulô, eu sei que ele bateu as perna aqui
na marquise, deu uma cambalhota e caiu aqui de cara.
[Flip:] Alá, varanda, descemo pra baixo, nas ota janela é o Sete, Kripta, nas de baixo, Rapa e
Radar.
[...] Vê se alguém enxerga
Quem de peito aberto se entrega
No caminho da faca contente
Mastigando a hora fervente
Com sorriso de contramão
No beijo frio do chão
Foi quando o sim lhe disse não
Isso é sangue, não é tinta não
Isso é sangue não é tinta não
Foi quando o sim lhe disse não
No beijo frio do chão
Encontrando a contramão
O sorriso da faca sem dente
Mastigando a hora fervente
Ainda nem de peito aberto, se entrega
Vê se alguém enxerga!
[00:50:24] [Rafael Pixobomb:] Quantos artista já morreram pela arte dele? Agora pergunte
quanto pixadores já num se foram pelo pixo dele. A pixação ela transcende a linha da história,
é uma arte que fica no limite, é Terra e Céu, Vida e Morte. Isso aí a pixação. E eu como
estudante de artes visuais, eu levei pa dentro do invólucro, o ataque foi o trabalho de conclusão
de curso. Eu tava vinculado, eu tinha direito, estudei quatro anos. Eu tinha o direito de apresentá
um trabalho, uma pintura, um trabalho prático.
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[00:51:12] [Pixador13:] Chegá hoje pra vandalizá.
[Rafael Pixobomb:] Não pode fazê 155 em nada, tá ligado? Tem vários computador, vários
baguio lá. A gente só vai cá tinta, mano, só se manifestá mesmo, tá ligado?
[00:51:46] [Rafael Pixobomb:] A universidade é uma universidade de belas artes, é, o invólucro
é pa se fazê arte.
Ah tem muita arte decorativa, muita propaganda pro Estado, muita encheção de linguiça, muito
charlatanismo.
Tem cara que enfia a tinta no cu e peida na tela. Merda de artista, bafo de artista. A arte, arte
mesmo é outra coisa.
[00:52:15] [Estudante não identificada1:] Não.
[Estudante não identificada1:] Sai daí, sai daí.
[Estudante não identificada2:] Não faz isso, você tá atrapalhando nosso trabalho.
[Estudante não identificada1:] Vô chamá a segurança.
[Estudante não identificada2:] Chama a segurança.
[Estudante não identificada1:] Prende esses filha da puta, meu. Porra, meu trabalho, seu filha
da puta. Sai daqui, sai daqui.
[00:52:47] [Pixador14:] PIXA TUDO!
[Trilha Sonora confunde-se com a conversa entre os pixadores e com barulho do ambiente]
[...] Olha só quem vem lá
Comandando o pelotão
Diz que veio arregaça
Diz que isso não é manifestação [...]
[Personagem não identificado:] Pega ele, pega ele!
[00:54:00] [Estudante não identificado1:] É não, um monte de pixador, a faculdade tá toda
detonada, mó vandalismo. Cê num tem noção.
[00:54:06] [José, funcionário do centro universitário:] Pô, cê acha que isso aí é beleza? Olha
pra você. O que que tem de lindo nessa porcaria?
[Estudante não identificada3:] Gente, que merda isso. Não sabe o que eu faço, vai pixá sua casa.
[José, funcionário do centro universitário:] Isso aqui é coisa de incompetente, pessoas frustrada,
cara que num vê objetivo na vida, então eles acham que essa porcaria. Cara analfabeto, rapaz.
[Estudante não identificada3:] O melhor o cara fala que isso é arte, né?
[Estudante não identificada4:] Não é? Que é arte, não sei o quê.
[Estudante não identificada3:] Arte aonde?

134

[00:54:33] [Carol:] A arte da pobreza, que expõe tudo que a gente sente, sentimentos que
ninguém qué vê, sentimentos que todo mundo fecha os olhos, assim pra, que num qué prestá
atenção, né meu.
[00:54:46] [José, funcionário do centro universitário:] Pô, beleza é o pôr do Sol, é as cores do
espectro maior solar, da luz branca, de onde vem as cores, ela é colocada, nos alegra no dia a
dia, é arte, tá entendendo? Não essa porcaria sintética, fedida, faz mal.
[00:55:06] [Rafael Pixobomb:] É a arte que carrega toda a energia da metrópole mesmo, ela
carrega tudo, tem um egoísmo, tem a perversidade, tem de querê atingi o inatingível, de sê o
melhor.
[00:55:24] [Estudante não identificado2:] Mas o senhor acha que dá pra pegá essas partes e
vendê cada uma como obra de arte?
[José, funcionário do centro universitário:] Puuuta, vale milhões isso daí, milhões!
[00:55:30] [Cripta Djan:] Pixação é ilegal mesmo e a essência tá nisso, cara. Se fosse autorizado
ninguém tava fazendo. Se fosse igual grafite, pra que que, acho que nem ia existi a pixação, tá
ligado? Então a essência ta aí na anarquia, tá ligado? Num bagulho proibido.
[00:55:46] [Choque:] Que sociedade é essa? Quem somos nós? Que sociedade é essa que forma
uma geração intera de jovens que precisa se expressá através da destruição?
[00:55:55] [Rafael Pixobomb:] Aí ó, artista sai algemado, ó, ó que fita ó. Ó, protesto e reivindico
social e sai algemado, ó. Ó, isso é arte? Arte dos bunda mole aí que são incompetente, fica
queimando a nossa. A nossa aí é protesto memo, a gente reivindica, meu. Aí ó, sai algemado, é
assim mesmo. Aí, a arte dos bunda mole aí, ó. Aí, quem tive apetite vem pá rua, vem pô rolo,
meu.
Aí, Michel bonitão, você é deiz.
[...] Vários loucos no bar sem nenhum compromisso,
Eu não consigo entender, tem gente que acha que é vicio,
Que eu não vou mudar, que eu não vou me acostumar.
Madrugada na rua você me liberta, me abre a mente e me faz presente
com outras pessoas ali na lagoa, degusta o conhaque que arde na boca
e a música soa, tem gente que acha que é vicio da gente [...]
[00:57:13] [Cripta Djan:] Às vezes a gente fala “puta, ó estrago que nóis feiz” mais nóis acha
bonito, meu. Como é que nóis vai ficá triste co baguio? Pra nóis fica mais lindo ainda o prédio,
sem zuera cara. Por isso que nóis faiz o baguio, porque nóis acha bonito pa caraio, meu.
[00:57:30] [Personagem não identificado:] Se eu pintá um prédio, uma, uma, uma parede
minha, no Oto dia vem pixado, se eu pegá o camarada eu mato. Então eu sô o criminoso ou ele
que é criminoso?
[00:57:46] [José, comerciante:] Num é arte não, isso é sacanagem, safadeza e sem vergonhisse.
Isso aí tem que prendê e por na cadeia, é crime isso aí.
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[00:58:13] [Gilberto Dimenstein, jornalista:] São indivíduos que, como muitos paulistanos,
sofrem daquela síndrome da invisibilidade. O que move eles a deixa a sua marca é uma vontade
de dizer “eu existo, eu valho a pena, eu quero que alguém olhe pra mim, eu quero contribuir de
alguma forma pra que minha existência não fique nula”.
[00:58:45] [Tiago Mesquita, crítico de arte:] A pixação em São Paulo é muito mais interessante
de que o grafite na cidade. Que eu vejo, eu acho muito kistch assim, sabe? Eu acho um tipo de
arte careta, assim, acho muito careta e eu acho que a pixação tem a vantagem, ela pode ser tudo,
mas careta ela num é.
[00:59:00] [Pablo Aravena, cineasta:] Assim como gente se inspiro no wild style nos anos 80
na Europa para criar um estilo, agora a gente tá olhando o Brasil.
[00:59:08] [Pablo Aravena, cineasta:] Vai além do wild style, é a coisa toda, não tem referência
de nada que eu conheça, fiquei arrepiado, era muito graffiti ali.
[00:59:28] [Tiago Mesquita, crítico de arte:] Tanta coisa boa no mundo que não é arte, num sei
por que que todo mundo acha que qualquer tipo de experiência expressiva precisa ser arte.
[00:59:39] [Pablo Aravena, cineasta:] Ocupar um prédio como um livro, como uma superfície,
é um conceito muito sofisticado para mim.
[00:59:51] [Pablo Aravena, cineasta:] Estrangula completamente a cidade, toma conta de todas
as superfícies disponíveis da maneira mais rápida que eu já vi.
[01:00:06] [Carol:] Tremendo artista.
[Policial:] Vai pá cadeia.
[01:00:11] [Tristan Manco, artista gráfico:] Não é moda, não é copiado de revista, é muito cru
e a cultura do graffiti está se transformando em tendência pelo resto do mundo.
[00:59:28] [Tiago Mesquita, crítico de arte:] Se a pixação qué virá obra de arte logo logo vai tá
decorando casa de madame, sabe? Vão chama eles, pagá uma grana, “não, pelo amor de Deus,
pixa meu apartamento, pixa minha loja da Nike”, sabe, essas coisas, “pixa a Ellus”.
[01:00:38] [Carol:] Eu sô pixadora.
[Ao fundo:] Liberdade de expressão.
[Carol:] Eu sô pixadora.
[Ao fundo:] Liberdade de expressão.
[Carol:] Viva a pixação.
[Ao fundo:] Solta ela, porra. Solta ela, porra.
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