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SOMOS TODOS “PIORES DE BELÔ”?1: 
Desafios na coletivização das demandas de pixadores em situações de injustiça. 

 
ARE WE ALL “PIORES DE BELÔ”?: 

Challenges in the collectivization of the demands of pixadores in situations of injustice. 
 

 
Ana Karina de Carvalho Oliveira2 

 
RESUMO 
O trabalho apresenta um esforço de aproximação entre a teoria do reconhecimento de 
Honneth (2003) com a observação do contexto de combate à pixação empreendido pelo 
poder público de Belo Horizonte, que já resultou em três prisões de grupos de pixadores 
pelo crime de associação criminosa. A análise parte dos esforços para ampliação e 
fortalecimento do debate sobre o cenário da pixação na cidade e busca observar que 
elementos desse contexto não permitem que as demandas por reconhecimento e justiça 
apresentadas pelos pixadores sejam coletivizadas e tomem a forma de uma luta por 
reconhecimento. Observa, ainda, a importância da presença e da participação dos próprios 
pixadores neste contexto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Pixadores. Poder público. Belo Horizonte. Aparecimento público. 
Justiça. Reconhecimento. 
 
ABSTRACT 
This work presents an approximation between the theory of recognition of Honneth (2003) 
and the observation of the context of combat to the practice of pixação undertaken by the 
public power of Belo Horizonte, which has already resulted in three arrests of groups of 
pixadores for the crime of criminal association. The analysis starts from the efforts to 
broaden and strengthen the debate about the scene of pixação in the city and seeks to 
observe what elements of this context do not allow the demands for recognition and justice 
presented by pixadores to be collectivized and take the form of a struggle for recognition. It 
also notes the importance of the presence and participation of the pixadores themselves in 
this context. 
 
KEYWORDS: Pixadores. Public power. Belo Horizonte. Public appearance. Justice. 
Recognition. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A pixação3, embora muito presente no contexto urbano brasileiro, é criminalizada 

pela Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9605, de 19984, que estipula pena de três meses a 
                                                             
1 Trabalho apresentado no GT1: Processos Sociais e Práticas Comunicativas. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas 
Gerais; anakarina.akco@gmail.com. 
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um ano de detenção – comumente convertida em trabalhos sociais, pagamento de cestas 

básicas ou penas equivalentes – e pagamento de multa. No entanto, a lei não se mostra 

eficiente na contenção da prática, o que faz com que outros métodos e ações sejam criados. 

De um lado, extraoficialmente, quando, de acordo com relatos dos próprios pixadores, a 

polícia pratica a punição física e moral, longe das delegacias, exatamente por considerar 

que a punição da lei não é eficaz. De outro lado, oficialmente, por articulações entre 

diferentes órgãos do poder público que têm combatido a prática através do enquadramento 

de seus autores em outros códigos jurídicos. 

Em Belo Horizonte, por exemplo, pixadores têm sido enquadrados pelo crime de 

associação criminosa (ou formação de quadrilha). Em 2010, seis deles, identificados como 

Piores de Belô, foram presos e permaneceram encarcerados por 117 dias. Em 2015, sete 

membros do grupo Pixadores de Elite foram presos e dez foram alvos de condução 

coercitiva, passando a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Em 2016, uma pixação 

na Igrejinha da Pampulha resultou na prisão dos pixadores conhecidos como “Marú” e 

“Goma”. 

As prisões suscitaram manifestações e debates por parte de sujeitos diversos – 

pixadores ou não – que indentificam tais ações do poder público como manobras jurídicas e 

abusos de poder para forjar punições exemplares, retirando pixadores conhecidos de 

circulação e inibindo outros a permanecerem em atividade. Contra um discurso jurídico e 

policial que apresenta a pixação como crime, vandalismo e falta de respeito ao patrimônio, 

esses sujeitos oferecem outras formas de compreensão da prática, apresentando-a como 

modo de vida, de sociabilização, de cultura urbana e, portanto, de inserção e participação na 

vida da cidade. 

Tendo em vista o compartilhamento de tal sentimento de dano e injustiça, a teoria 

do reconhecimento (HONNETH, 2003) apresenta-se como um aporte teórico promissor 

para a análise de tal realidade. Contudo, segundo Maia (2015), nessa teoria há uma relação 

entre a construção identitária e o bem estar de um indivíduo com a responsividade social 

dos outros, advinda de condições políticas e sociais mais amplas. Assim, será possível 

pensar na demanda por justiça exposta por esses sujeitos à luz dessa teoria? A questão se 

                                                                                                                                                                                          
3 A autora faz a opção pelo uso da palavra “pixação” e seus derivados de acordo com a grafia utilizada por 
seus praticantes – com “x”. Na grafia formal, utiliza-se “ch”: “pichação”. 
4 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605.htm#art65>. Acesso em 27/09/2016. 
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coloca, especialmente, porque o ato de assumir a identidade de pixador (ou um lugar ao 

lado de um pixador) não coincide com uma reivindicação pela descriminalização da 

pixação: espera-se, assim, ser ouvido e respeitado justamente do lugar da transgressão. 

Pode haver, então, uma luta por reconhecimento com potencial para conduzir a um 

processo de progresso moral da sociedade em um cenário como esse, considerando-se a 

intersubjetividade exigida pelos padrões de reconhecimento colocados por Honneth (2003)? 

Sem a pretensão de chegar a uma conclusão para essa questão, o objetivo do trabalho é 

trazer algumas reflexões sobre como cada esfera do reconhecimento – assim como a 

autorrelação positiva que ela proporciona e a forma de desrespeito que sua negação provoca 

– pode contribuir para iluminar a compreensão de alguns dos aspectos desse universo 

permeado por tensões, conflitos e paradoxos.  

A atenção se volta, de modo particular, às ações e expressões de outros pixadores, 

entendendo que o aparecimento público desses sujeitos e os modos como eles se 

apresentam, se identificam e se expressam permitem ver a compreensão de sua inserção e 

participação naquele contexto (ARENDT, 2000; 2007; MAIA, 2015; STEINER, 2012; 

TASSIN, 2012). Serão levantados, também, aspectos sociais e estéticos que parecem 

impedir a coletivização da percepção do combate à pixação e aos pixadores como injusto 

ou danoso.  

 

2. PIXADORES EM BELO HORIZONTE 
 
A história da pixação belo-horizontina se iniciou na segunda metade da década de 

1980, quando começaram a surgir pela cidade assinaturas inspiradas nas tipografias das 

grandes bandas de rock da época5. Ao longo da década de 1990, a pixação ganhou 

expressão na cidade com a formação dos grupos6 de pixadores que, de acordo com Soares 

(2013), tinham como objetivo mostrar para toda a cidade a existência da periferia.  

                                                             
5 Disponível em: <http://www.contramare.net/site/pt/notes-on-pixacao-in-belo-horizonte-brazil/>. Acesso em 
08 de nov. de 2016. 
6 Além da origem na periferia, vários grupos de pixação de Belo Horizonte tinham estreita relação com 
torcidas organizadas de clubes de futebol da cidade. Disponível em: <http://www.vice.com/pt_br/read/a-
prisao-do-goma-foi-um-golpe-duro-na-cultura-do-pixo-em-bh>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 
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Como consequência do aumento das ocorrências das marcas pelas ruas, em 1991 foi 

publicada a primeira lei municipal7 em proibição à pixação. Essa lei inaugurou um longo 

histórico de medidas criadas com o objetivo de inibir e combater a prática da pixação em 

Belo Horizonte, em reforço à já citada Lei Federal de Crimes Ambientais, que proíbe a 

pixação em âmbito nacional. Mas é com a gestão do prefeito Márcio Lacerda (2009-2012; 

2013-2016) que o poder público belo-horizontino conferiu novos contornos para o combate 

à pixação. Em 2010, foi publicada a Política Municipal Antipichação8 e criado o 

Movimento Respeito por BH (MRPBH)9, que tem como objetivo “garantir o ordenamento e 

a correta utilização do espaço urbano, através do cumprimento e efetiva aplicação da 

legislação vigente”. No mesmo ano10, foi anunciada, pela primeira vez, a criação de uma 

delegacia especializada em assuntos de pixação (anunciada, também, em 201311 e 201512, 

mas ainda não instituída). Foi também em 2010 que ocorreu a primeira prisão de pixadores 

por associação criminosa: seis deles, identificados como Piores de Belô, foram presos13 e 

mantidos encarcerados por 117 dias. 

Em maio de 2015, a segunda prisão: em uma operação denominada Argo 

Panoptes14, 17 membros do grupo Pixadores de Elite foram detidos, sendo que sete foram 

presos e dez foram alvos de condução coercitiva, passando a ser monitorados por 

tornozeleiras eletrônicas. O MPMG ainda enviou à Justiça uma ação civil propondo que os 

acusados ressarçam R$ 10 milhões aos cofres públicos, a serem destinados ao Fundo de 

                                                             
7 Lei nº 5998. Disponível em: <https://www.leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-
ordinaria/1991/599/5998/lei-ordinaria-n-5998-1991-proibe-a-pichacao-de-muros-urbanos-em-belo-horizonte-
e-preve-multa-por-seu-descumprimento-1991-11-14.html>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 
8 Lei nº 10.059 disponível em: 
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1049831>. Acesso em 08 de 
nov. de 2016. 
9 Disponível em: 
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=47907&chPlc=47907&>. 
Acesso em 08 de nov. de 2016. 
10 Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br/noticia/belo-horizonte-vai-ganhar-delegacia-especializada-no-
combate-a-pichacao>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 
11 Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2013/05/alem-de-sujarem-imoveis-pichadores-
desafiam-policia-em-belo-horizonte.html>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 
12 Disponível em: <http://www.alterosa.com.br/app/belo-horizonte/noticia/jornalismo/ja---
2ed/2015/03/17/noticia-ja-2edicao,131635/belo-horizonte-deve-ganhar-delegacia-especializada-para-
pichadores.shtml>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 
13 Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/pichadores-s%C3%A3o-denunciados-por-
forma%C3%A7%C3%A3o-de-quadrilha-1.231734>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 
14 Argo Panoptes, na mitologia grega, era um gigante com cem olhos que, ao dormir, ainda mantinha 50 deles 
abertos. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Argos_Panoptes>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

Defesa dos Direitos Difusos Lesados15. Um dos presos foi “GG”, líder do grupo, que em 

2016 foi condenado a oito anos de prisão pela pixação da Biblioteca Pública Municipal 

Luiz de Bessa, dois anos antes16. 

Também em 2015, em resposta a uma recomendação do Ministério Público de 

Minas Gerais (MPMG), foi publicada a Portaria 088/201517, que, entre outras providências, 

oficializa a cooperação entre a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e órgãos a ela 

vinculados com o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Estado de Defesa Social, e as 

polícias Civil e Militar de Minas Gerais para o combate ao pixo na cidade. Mesmo antes da 

oficialização por meio da Portaria, como foi visto, tal articulação de forças entre órgãos dos 

poderes municipal e estadual já vinha mostrando sua força e apresentando resultados. 

Em 2016, uma pixação na Igreja de São Francisco de Assis18 (conhecida como 

Igrejinha da Pampulha) resultou na terceira prisão por associação criminosa: os pixadores 

conhecidos como “Marú” (que se apresentou à polícia e confessou ser o único autor da 

pixação) e “Goma” (que já havia sido preso junto com os Piores de Belô), e no pedido de 

prisão de “Frek”, tido como foragido. Marú e Goma permanecem presos enquanto 

aguardam julgamento. 

Todas essas prisões suscitaram manifestações19 e debates por parte de sujeitos 

diversos – pixadores ou não – que identificam tais ações do poder público como manobras 

jurídicas e abusos de poder para forjar punições exemplares, retirando pixadores 

conhecidos de circulação e inibindo outros a permanecerem em atividade. Contra um 

discurso jurídico e policial que apresenta a pixação como crime, vandalismo e falta de 

respeito ao patrimônio, esses sujeitos oferecem outras formas de compreensão da prática, 

apresentando-a como modo de vida, de sociabilização, de cultura urbana e, portanto, de 

                                                             
15 Disponível em: <http://www.otempo.com.br/mpmg-pede-r-10-mi-de-pixadores-de-elite-1.1054817>. 
Acesso em 08 de nov. de 2016. 
16 Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/04/dois-sao-condenados-por-pichar-
biblioteca-publica-e-estatuas-em-bh.html>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 
17 Texto completo da Portaria 088/2015 disponível em: 
<http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1151064>. Acesso em 08 de 
nov. de 2016. 
18 Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2016/03/igrejinha-da-pampulha-tombada-pelo-
iphan-e-alvo-de-vandalismo-em-bh.html>. Acesso em 08 de nov. de 2016. 
19 Um exemplo foi a manifestação ocorrida no Centro de Belo Horizonte no dia 5 de maio de 2016, logo após 
a prisão de Goma por suposto envolvimento com o caso da pixação na igreja da Pampulha. Disponível em: 
<http://www.vice.com/pt_br/read/a-prisao-do-goma-foi-um-golpe-duro-na-cultura-do-pixo-em-bh>. Acesso 
em 08 de nov. de 2016. 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

inserção e participação na vida da cidade. Frases de solidariedade e identificação com os 

pixadores – como “Somos todos Piores de Belô”, “Libertem os Piores de Belô”, “Somos 

todos Goma” e “PJL” (Paz, Justiça, Liberdade) – foram e continuam sendo amplamente 

utilizadas em campanhas pela internet e nas redes sociais, estampando camisas, faixas e 

muros, por esses sujeitos que se configuram como uma rede de apoio aos pixadores. 

Além disso, eventos e debates foram promovidos para a discussão da situação 

envolvendo os pixadores de Belo Horizonte20, contando com públicos diversos, como 

pesquisadores, advogados, representantes do poder público, e, mais importante, pixadores. 

Nesses eventos, vários deles se apresentam e assumem suas identidades de pixadores para 

compartilhar, de modos muito particulares, suas próprias opiniões, experiências e 

posicionamentos acerca do pixo e de como percebem e se sentem em relação ao cenário de 

repressão à prática que se estabeleceu na cidade. Eles pedem a palavra; contestam dados 

oficiais; confrontam representantes do poder público; contam suas experiências de iniciação 

no pixo, de serem pegos em flagrante, de sofrerem agressões físicas e morais de policiais 

nas ruas. Organizam suas ideias em falas, rimas, expressões de apoio ou discordância, ou 

simplesmente comparecem, marcam suas presenças e fazem número. 

Nesses contextos de aparecimento e conversação públicos, pode-se entender que os 

pixadores reivindicam alguma forma de reconhecimento, seja do seu modo de expressão e 

intervenção na cidade; do direito à justiça; de seu modo de vida; etc. Está claro, ao menos, 

que os pixadores buscam fortalecer sua rede de apoio a partir da ampliação do debate e dos 

públicos em torno de tal debate, o que se configura como um eixo importante para o 

reconhecimento intersubjetivo. De acordo com Maia (2015), a teoria do reconhecimento 

estabelece uma relação estreita entre a construção identitária e o bem estar de um indivíduo 

com a responsividade social dos outros, advinda de condições políticas e sociais mais 

amplas. 

Contudo, um ponto crucial do contexto apresentado surge como um entrave para a 

sua análise a partir de tal teoria: em momento algum, nas falas dos pixadores ou dos 

                                                             
20 Estive presente nos seguintes eventos: “Café Controverso: O que é pixo?”, em 12 de abril de 2014, no 
Espaço UFMG do Conhecimento; Debate “Pixo é Direito: diálogo aberto entre pixação e Direito”; em 16 de 
maio de 2014, na Faculdade de Direito da UFMG; Reuniões do coletivo “Real da Rua”, nos dias 30 de agosto, 
11 de setembro e 16 de outubro de 2015, e 11 de março de 2016, sempre embaixo do Viaduto Santa Tereza; 
“Café Controverso: Patrimônio e Arte de Rua”, em 21 de maio de 2016, no Espaço UFMG do Conhecimento; 
e Roda de Conversa Pixo e Patrimônio, em 11 de agosto de 2016, na Praça Carlos Drummond de Andrade. 
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sujeitos que se colocam ao seu lado, é reivindicada a descriminalização do pixo. O que é 

exposto é uma consciência, um conhecimento da lei que é transgredida pela prática e das 

penas que ela imputa. Tal conhecimento permite, portanto, a discordância e o 

questionamento sobre os códigos nos quais os pixadores vêm sendo enquadrados. Sabendo 

o crime que cometem, os pixadores demonstram saber, também, o que não cometem, e, 

assim, apresentam sua própria compreensão do que é justo e injusto nas punições que lhes 

vêm sendo impostas. 

Aí parece se justificar a autoapresentação como pixador, mesmo com o risco que 

essa ação apresenta. É assumindo tal identidade e o lugar da transgressão que ela representa 

que esses sujeitos esperam ter suas falas reconhecidas como um discurso legítimo e válido, 

justamente pelo conhecimento e pela experiência pessoais. No entanto, é também esse lugar 

que parece impedir que essas vozes sejam ampliadas para além desses contextos 

específicos, possibilitando que suas demandas por respeito, reconhecimento e justiça 

ganhem caráter coletivo. Para que se possa avançar nessas considerações, será feita uma 

breve revisão sobre o conceito de reconhecimento segundo Honneth (2003). 

 
3. DESRESPEITO E RECONHECIMENTO 

 

Para Honneth (2003), é a experiência do reconhecimento que fortalece e autonomiza 

o indivíduo. Por outro lado, da sua falta podem surgir reações emocionais negativas ligadas 

aos sentimentos de desrespeito, desigualdade e injustiça, que tomam do indivíduo sua 

capacidade de agir de forma autônoma e emancipada. De acordo com o autor, há diferenças 

entre as formas de desrespeito, que estão ligadas às diferenças entre os padrões de 

reconhecimento intersubjetivo e que são medidas pelo seu grau de capacidade para abalar 

determinada autorrelação prática de um indivíduo. É a partir dessas emoções negativas que 

os indivíduos podem identificar a denegação injusta do reconhecimento social. Para que se 

possa ter uma melhor compreensão desse processo, cada uma das três esferas do 

reconhecimento (HONNETH, 2003) será apresentada, seguida dos pontos de aproximação 

com o contexto aqui observado. 

A primeira é esfera do amor, ou íntima, em que os sujeitos se unem a partir de uma 

mútua dependência, gerando a autorrelação positiva da “autoconfiança”. A forma de 

desrespeito ligada a esta esfera retira do indivíduo a livre disposição sobre o próprio corpo, 
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em uma violência que causa não só a dor, mas a humilhação da sujeição à vontade do outro 

sem proteção alguma. (HONNETH, 2003) 

No caso dos pixadores, o próprio corpo é deliberadamente colocado em risco 

constantemente. Diariamente, pixadores escalam edificações altas sem uso de 

equipamentos adequados e de segurança, e acidentes, inclusive fatais21, não são raros. Essa 

questão não é colocada em debate quando se fala da criminalização da atividade; não há um 

argumento, por exemplo, de que a proibição visa a garantir a segurança daqueles que se 

arriscam nessa prática. O que marca o debate são aspectos como “sujeira” e “depredação”, 

que conferem um aspecto indesejável à paisagem urbana. A integridade pessoal é tão 

desconsiderada que uma das punições mais comumente relatadas por pixadores, quando 

pegos pela polícia, é terem os rostos pixados com o próprio spray. Além disso, 

espancamentos também são comuns. 

A segunda esfera do reconhecimento é a das relações jurídicas, em que um 

indivíduo é respeitado a partir das propriedades que o tornam uma pessoa igual às outras, 

gerando o “autorrespeito”. O desrespeito a essa esfera se dá pela privação de direitos a um 

indivíduo dentro de uma sociedade, ferindo sua autonomia pessoal e seu sentimento de 

pertencimento, como igual, a uma comunidade. (HONNETH, 2003) 

Como já foi apontado, os pixadores demonstram conhecer a lei que proíbe a 

pixação, tal como as punições que sua transgressão implica, e eles não reivindicam sua 

descriminalização. Há, aí, uma exigência paradoxal de que a lei seja cumprida: tendo 

assegurada, no caso de serem pegos, a punição pelo que fazem – e apenas por isso – eles 

estariam livres daquelas que lhes são imputadas nas ruas. O desrespeito jurídico, neste caso, 

tem estreita relação com o desrespeito à esfera íntima, pois é no corpo do outro que se 

marca sua desigualdade. Parece haver um raciocínio tortuoso de que, por serem 

transgressores, não merecem a lei. 

A terceira e última esfera é a da estima social, em que um indivíduo é respeitado 

por suas capacidades particulares, que o diferenciam dos demais (muito ligadas à esfera do 

trabalho e ao que o indivíduo tem a contribuir para o funcionamento da sociedade), gerando 

                                                             
21 O caso mais recente divulgado pela mídia ocorreu em dezembro de 2014, em Goiânia, quando um jovem de 
20 anos morreu ao cair do 17º andar de um prédio em construção, que escalava para pixar. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/12/jovem-morre-ao-tentar-pichar-predio-e-cair-de-ultimo-andar-diz-
policia.html>. Acesso em 08 de nov. 2016. 
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a “autoestima”. O desrespeito ligado a essa esfera diz da desvalorização social das 

capacidades particulares de um indivíduo ou grupo. (HONNETH, 2003) 

No caso dos pixadores, não há estima social (não em relação a essa identidade), 

posto que o que eles trazem para a sociedade não é visto como contribuição para seu 

funcionamento. A pixação não decora (dentro dos padrões estéticos urbanos vigentes), não 

é capitalizável, não se submete a padrões de controle e organização. Pelo contrário: ela é 

vista como poluição, depredação e vandalismo. O constante esforço por apagar as marcas e 

reforçar seu caráter indesejável acaba por se estender aos seus autores. Talvez venha daí a 

necessidade de que a autoapresentação como pixador, nos eventos e debates citados, venha 

sempre acompanhada por outras identidades, como a de trabalhador, pai/mãe de família, 

universitário, etc. Parece haver um esforço por mostrar que outros papéis sociais são 

cumpridos, e que a pixação, por si só, não define o jeito de estar no mundo desses 

indivíduos. 

De acordo com Honneth (2003), os indivíduos que vivenciam experiências de 

desrespeito e injustiça só conseguem restituir sua capacidade de ação e sua autonomia 

restabelecendo suas possibilidades de autorrealização através da luta por reconhecimento, 

que deve, como já foi mencionado, ser capaz de se estender para além dos interesses 

individuais, dando base para um engajamento coletivo. 

Dessa forma, ainda que as demandas dos pixadores se configurem como 

sentimentos morais de injustiça e desrespeito, elas têm grande dificuldade em evoluir para 

uma luta por reconhecimento, pois não têm conseguido mobilizar uma força suficiente para 

quebrar a lógica que circula entre o âmbito jurídico e social. Talvez, o próprio modo como 

se insiste em não reivindicar a descriminalização do pixo acabe por deixar de lado a 

oportunidade de exigir leis mais afinadas com a realidade das cidades e do pixo. Afinal, a 

lei vigente parece não servir sequer para o sistema que a criou, já que acaba-se por lidar 

com os pixadores pela violência ou por estratégias de enquadramento em outros crimes, a 

fim de que a pena seja mais dura que as previstas. 

Se há um raciocínio tortuoso, por parte das instituições de poder, de que a lei não é 

suficiente para conter a pixação, também parece haver, por parte dos pixadores, de um 

modo oposto, mas correlato, a ideia estranha de que a lei existente (talvez justamente por 

não funcionar bem) é adequada, e o que falta seria seu cumprimento expresso. Talvez seja 
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possível dizer que enquanto o foco estiver em assumir-se transgressor da lei, exigir que ela 

seja cumprida não se configura como boa estratégia, pois esse discurso parece não ser 

capaz de quebrar as barreiras éticas vigentes e que determinam que, às vezes, a aparência 

da cidade importa mais que os processos de injustiça, desigualdade e desrespeito que nela 

tomam forma livremente.  

Para Honneth, segundo Maia e Vimieiro (2015), é na autorrealização nas três 

esferas do reconhecimento intersubjetivo que está a potência para o progresso moral da 

sociedade, pois elas geram expectativas normativas por graus cada vez mais elevados de 

individualização e inclusão. Tal progresso moral está, desse modo, relacionado a uma 

demanda para que o reconhecimento intersubjetivo seja refletido nos princípios, valores e 

normas de uma sociedade (a chamada “cota extra de normatividade”), e vice-versa: que 

padrões normativos de reconhecimento sejam ampliados para as ações dos indivíduos em 

uma sociedade. Esse processo tem a potência para oferecer insumos para um aprendizado 

coletivo sobre as causas em questão. No caso do embate entre pixadores e poder público em 

Belo Horizonte, parece ser preciso que haja uma dimensão moral mais clara para que essas 

questões sejam capazes de ganhar contornos coletivos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há registros da participação de pixadores em contextos deliberativos 

institucionalizados, mas nesses espaços informais é possível perceber que os pixadores, a 

partir de suas experiências e histórias pessoais, manifestam opiniões, reivindicações, 

desejos, demandas, insatisfações. Assim, concordando com Steiner (2012), é possível 

pensar que é a possibilidade de se manifestar através das narrativas pessoais que encoraja 

esses sujeitos a falarem. 

Apesar de serem “esferas limitadas”, é preciso reconhecer que, nesses espaços, os 

pixadores se sentem à vontade para se apresentarem e se manifestarem – assumindo os 

riscos que seu aparecimento e assunção pública de tal identidade podem representar –, o 

que pode ser visto como um momento importante de preparo e empoderamento para 

possíveis situações mais estruturadas e formais no futuro, das quais possam participar de 

maneira cada vez mais autônoma e emancipada. 
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Contudo, ao mesmo tempo anterior e para além deste momento discursivo, a 

presença desses pixadores, sua aparência, sua disponibilidade à visibilidade pública e à 

possibilidade/potencialiade de expressão pública, já marcam uma potência de ação e 

participação na vida pública. Para Hannah Arendt (2000; 2007), quando os indivíduos se 

reúnem discursiva e ativamente (duas dimensões que, para ela, são inseparáveis), cria-se 

uma potência de libertação da submissão ao poder de outrém. Nesse espaço de aparência, 

essa reunião de forças antes isoladas pode se configurar como um perigo a esse poder, pois 

o indivíduo deixa de se perceber como isolado para se reunir com seus pares. Para a autora, 

contudo, esse espaço da aparência precede qualquer organização formal da esfera pública e 

se dissipa tão logo os indivíduos voltem a se dispersar, o que não retiraria das ações ali 

concretizadas sua força e grandeza. A ação em si, segundo a autora, pode ser algo 

extraordinário, não devendo ser julgada nem por suas causas e motivações, nem por seus 

resultados. Dessa forma, um primeiro aspecto a ser considerado ao olhar para o contexto 

apresentado é a própria presença e autoidentificação dos pixadores, especialmente quando é 

levado em consideração o risco ao qual eles se expõem ao se assumirem publicamente. 

A partir daí, ainda que para um público diferente restrito (a maioria são pessoas que 

já são simpáticas à questão do pixo ou, ao menos, à sua discussão), os pixadores podem 

começar a aparecer de novos modos para novos públicos, possibilitando sua percepção 

como sujeitos comuns, com os quais é possível se chegar a pontos de identificação, 

inclusive, favorecendo uma maior compreensão sobre suas ações e modos de vida. É aí que 

pode se configurar um ponto de partida para que as demandas por reconhecimento e justiça 

apresentadas pelos pixadores possam tomar uma forma coletiva e alcançar outras esferas, 

abrindo espaço, assim, para um possível progresso moral da sociedade, baseado em 

melhores compreensão e conduta sobre modos diferentes e divergentes de expressão e 

participação na vida da cidade. 
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