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A cidade muda conforme a sociedade. O graffiti e a pixação acompanham esse
desenvolvimento através do tempo. No Brasil, essas manifestações culturais de cunho social
ganham distinção, sendo a pixação como inscrições de linguagem mais codificada, o que
contribui para a sua marginalização, enquanto o graffiti ocupa um suposto lugar mais artístico
e incentivado socialmente. (Caló, 2005; Silveira, 1991). “O grito mudo dos invisíveis”,
segundo Cripta Djan, considerado o maior pixador do mundo, em entrevista a mídias
televisivas em dez/2009, afirma que a pixação torna reais as desigualdades sociais que essa
população enfrenta e intervém na estrutura urbana a fim de desacomodar os demais, forçando
os sentidos a darem um significado às expressões de angústia, negligência e exclusão (Caló,
2005; Lomas, 1980; Silveira, 1991; Ventura 2009). No entanto, usualmente atribuídos aos
jovens da periferia, atualmente, esse artíficio comunicativo espalhou-se pela juventude
independente à classe social (Fernandes, 2012). Nesse contexto, percebe-se a diversidade do
poder de intervenção sobre o meio urbano através da produção de mensagens, assinaturas
(tags), marcas de gangues, registros poéticos, rabiscos, desenhos, painéis e até protagonizando
propagandas (Silveira, 1991).
As Leis Ambientais brasileiras 9.605/98 e 12.408/2011 configuram a pixação como
uma transgressão resultando em determinações legais conforme as disposições das Medidas
Socioeducativas. Mas, fazem uma ressalva ao graffiti, como uma manifestação artística, desde
que possua o consentimento do proprietário no âmbito privado e de órgãos competentes no
âmbito público (Brasil, 2011). Na cidade de Santa Maria/RS foram organizadas operações
pela Polícia Civil no período de 2012 a 2013 ao combate dessas manifestações culturais com
caráter ilegal. Nesse sentido, as relações existentes entre essa comunicação juvenil e a
sociedade têm se tornado de extrema importância na cidade de Santa Maria.
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A pixação e o graffiti não assumem apenas o papel de explicitação do psiquismo, mas
também como um sistema de comunicação, no qual as palavras não precisam existir
gramaticalmente para expressar-se, mas é necessário um remetente para a mensagem
(Martins, 2010). É necessário também entender essa experiência cultural e estética e viabiliza
um melhor entendimento do convívio social dos jovens, seu processo identitário psicossocial
e sua fase do desenvolvimento em relação ao conflito com a lei (Campos, 2009; Martins,
2010; Silveira, 1991). Assim, o trabalho tem o objetivo de analisar as respostas de jovens
transgressores em relação à capacidade comunicativa do graffiti e da pixação.
Este estudo é um recorte do projeto de pesquisa intitulado: “Entre o grafite e a
pixação: os significados da transgressão para o adolescente em conflito com a lei”. Fizeram
parte desse estudo seis jovens em conflito com a lei, que possuíam envolvimento com pixação
na cidade de Santa Maria/RS. A idade dos jovens variou de 16 a 28 anos, a escolaridade de
Ensino Fundamental completo a Ensino Superior incompleto e todos os jovens eram do sexo
masculino. Este estudo teve caráter qualitativo exploratório, no qual os dados obtidos de
acordo com as entrevistas foram analisados qualitativamente conforme a proposta de Bardin
(1979). Como instrumento para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista com roteiro
semiestruturado que abordaram os seguintes tópicos: dados sociodemográficos, informações
sobre atividades profissionais e de lazer, sobre as vivências relacionadas ao envolvimento
com a pixação, os significados atribuídos a essa infração e a avaliação sobre as possibilidades
de penalidades legais. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa
da UFSM.
Foram analisadas as respostas de seis jovens, que foram classificadas em três
categorias: 1) Publicidade 2) Protesto 3) Relações Sociais. A categoria Publicidade refere-se à
competição pelo alcance territorial da cidade, da representação de suas marcas pessoais a
representação da crew. A categoria Protesto reuniu as falas dos participantes sobre a
capacidade crítica do graffiti e da pixação, a forma como esse ato infracional se relaciona com
posicionamentos ideológicos através do muro como fonte simbólica dessa propagação. A
categoria Relações Sociais descreve as respostas do resultado entre a ilegalidade e a
sociedade, dos laços criados através da crew ao modo como esses jovens se relacionam com a
dinâmica da cidade.
A quantidade de pixos espalhados pela cidade demonstra emergir um objetivo: a
representatividade da marca pessoal (tag) e do nome da crew. Tal competitividade destaca a
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voracidade e a agressividade em que os jovens estão dispostos a expor à cidade, como na fala
de Participante 1 (18 anos) “Cada um tem uma marca, e aquela marca quem faz mais chora
menos (...) é um jogo de marketing o negócio, é tipo um jogo de publicidade”. Tavares (2010)
afirma que os jovens em conflito com a lei brincam com a principal característica da pixação,
que é sua capacidade invasiva de ocupar lugares. Já a competição pelos espaços configura o
jogo e a busca de si e das potencialidades de sentir-se mais auto-realizado (Lorenzetto, 1995).
Em relação à mensagem dessas intervenções, Silva (2004) se propõe refletir sua intenção de
questionar os limites referentes à apropriação da cidade. O graffiti com a publicidade
comercial, porquê as propagandas podem se apropriar dos muros sem o consentimentos de
toda a população e não se pode pintar os muros sem esse consentimento. E a pixação procura
desafiar a legitimidade dos patrimônios públicos e privados, a fim de provocar e zombar da
indiferença de monumentos e a ineficiência dos órgãos públicos (Silva, 2004).
Os jovens entrevistados também consideram importante o potencial comunicativo
referentes à interlocução de questões ideológicas, o ato infracional e uma visão crítica da
sociedade. Participante 1 revela: “a pixação é um pouco de protesto (...) tu quer incomodar, a
questão uns ter muito e outros não ter nada”, e complementa “(o governo) eles não querem
investir em cultura, educação e saúde, em nada” enquanto Participante 2 (28 anos) afirma:
“Se eu tive muito desconformado eu vou pixá alguma coisa social, política, ou... da maconha,
ou do feminismo”. Essas falas demonstram uma grande necessidade de expressar os
sentimentos que envolvem crenças e opiniões pessoais de cunho social e político. As
transformações visuais na estrutura urbana exigem que isso seja visto pelos demais cidadãos,
buscando a implicação das instituições estatais por esse sofrimento urbano, reivindicando uma
mudança nessa postura frente à disparidade sobre as possibilidades materiais de uns e de
outros (Silveira, 1991; Silva, 2004). Essas inscrições em torno da cidade, divulgam o
conhecimento e a apropriação de saberes que esses jovens possuem como atores sociais. Não
são simples escritos, simbolizam divergências, dificuldades e violências sofridas
cotidianamente, sem serem necessariamente relatos pessoais, mas resultantes de empatia com
o restante da população. Campos (2009) afirma sobre esse poder de criação e do anonimato de
evocar essas feridas sociais.
Outro aspecto explorado da resultante da comunicação e as infrações, refletem o
relacionamento de grupo, a dinâmica das amizades e os encontros sociais. Percebe-se a
importância que essas relações e o sentimento de pertencimento ao social têm para os jovens
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através da fala de um participante: “(a crew) é a família da rua”. Assim, nota-se a influência
dos grupos na construção de crenças, princípios e valores. As práticas envolvendo a pixação e
o graffiti são reconhecidas em sua maioria como uma atividade desenvolvida grupalmente,
destacando os “privilégios” como o reconhecimento e o posicionamento social no qual estes
jovens não possuem na sociedade em geral (Ceará & Dalgalarrondo, 2008). Além disso, essas
relações demonstraram flexibilidade e volatividade, ou seja, não há regras rígidas sobre o
modo de contato e as combinações para se realizarem os trabalhos (Furtado, 2012).
As relações sociais estabelecidas a partir do graffiti e da pixação vão além do grupo
estabelecido por meio do ato infracional, mas também com os demais habitantes da cidade, ao
passo que a expansão das inscrições atingem o espaço urbano como um todo. Participante 5
(19 anos) fala sobre o significado da pixação: “é uma forma de expressão... um ataque pra
população”. A habilidade desafiadora das manifestações faz um convite aos pixadores e
provoca a reflexão sua escrita legível ou não os demais. Nos estudos de Silva (2004) e Ivo
(2007) entende-se que o graffiti e a pixação podem ser considerados uma forma de inclusão
social, seja por meio da comunicação com a cidade ou pelo laço social na experiência de
grupo (crews). Dessa forma, eles acabam por fazer esse convite ao afeto e a
desterritorialização, ao pensamento e a reflexão social (Silva, 2004; Silveira, 1991).
Nesse sentido, observa-se a dificuldade de compreender e manejar esse fenômeno
social e pensar novas possibilidades e atribuições aos atos considerados infratores de pixação,
o que contribui para a aplicação de medidas ou ações paliativas. Os resultados evidenciaram
questões relacionadas à necessidade dos jovens em se expressar e se comunicar, enquanto
indivíduo e cidadão. Ressalta-se a importância de se olhar para o grito mudo dos invisíveis, o
ato de se colocar nas paredes e se registrar nos muros da cidade revelam a invisibilidade, pode
não ser econômica, mas sociocultural, relacionadas à percepção desses jovens e a questões do
seu próprio desenvolvimento biopsicossocial. Destaca-se também o poder criativo e
protestante da juventude, caracterizada pelas inovações, pela intolerância e pela impulsividade
que cercam as práticas da pixação e do graffti. As percepções e sentimentos pessoais do que é
pixação demonstraram a forma com que essa atividade interferiu na constituição da
subjetividade desses jovens assim como sua interação com a sociedade e o relacionamento
com os grupos. As intervenções urbanas se tornaram possíveis, mesmo que proibidas
legalmente, apresentando os jovens como sujeitos ativos, agentes de jogos, de grupos e de
protestos.
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