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PODER E CONTRACONDUTA NO CENÁRIO DA PIXAÇÃO EM BELO 

HORIZONTE1 
 

Ana Karina de Carvalho Oliveira2 
 
RESUMO 
O artigo parte dos conceitos de poder e contraconduta em Foucault (1995; 2005; 2008) para 
analisar a cena de conflito entre os esforços do poder público de Belo Horizonte no 
combate à pixação e as ações de resistência dos pixadores diante de tal contexto. A partir 
do histórico das medidas para aumentar o cerco e punir os pixadores, busco identificar a 
pixação como uma contraconduta que se desenvolve, ao mesmo tempo, contra e a partir das 
determinações do poder vigente, em um processo de retroalimentação. Com a questão sobre 
a que os pixadores se recusam ou contra o que se insurgem, observo duas modulações de 
sua contraconduta: a da ação de pixar e a do aparecimento público e reivindicação de 
participação no debate sobre a prática. A observação de tal cenário é feita a partir de leis, 
matérias e outros documentos sobre as medidas de criminalização e combate ao pixo e em 
depoimentos de pixadores presentes em oito eventos dedicados ao debate sobre o tema, 
realizados entre 2014 e 2016. 
PALAVRAS-CHAVE: Pixadores. Poder. Cidade. Contraconduta. 
 
ABSTRACT 
The article starts from the concepts of power and counter-conduct in Foucault (1995; 
2005; 2008) to analyze the conflict scene between the efforts of the public power in Belo 
Horizonte to fight against pixação and the resistance actions of pixadores in this context. 
From the history of measures to increase the siege and punish the pixadores, I try to 
identify pixação as a counter-conduct that develops, at the same time, against and from the 
determinations of the current power, in a process of feedback. With the question about 
which the pixadores refuse or against what they insure, I observe two modulations of their 
counter-conduct: that of the action of pixar and that of the public appearance and claim of 
participation in the debate about the practice. The observation of such scenario is made 
from laws, matters and other documents on measures of criminalization and fight against 
the pixo and in testimonies of pixadores present in eight events dedicated to the debate on 
the topic, realized between 2014 and 2016. 
KEYWORDS: Pixadores. Power. City. Counter-conduct. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Estado, Lei e Polícia podem ser pensados como uma tríade de poder em que a Lei é 

utilizada como linguagem do Estado enquanto a Polícia atua como seu instrumento 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT 2 - Diversidades, processos sociais e comunicacionais. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal de Minas 
Gerais; anakarina.akco@gmail.com. 
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operacional. Essa tríade comporta um ideal de cidade que passa pela regulação de espaços, 

condutas e modos de existência. Contudo, de suas bordas provêm outros entendimentos, 

propostas e exercícios sobre o espaço público, sobre a configuração de um comum, sobre 

política e sobre formas de participação que apontam, em ato, para outras cidades possíveis. 

Esses entendimentos podem se chocar com aquele primeiro e, por vezes, o fazem ao 

contrariá-lo, desdizê-lo, subvertê-lo, transgredi-lo. Assim, parece sedutora a ideia de 

analisar esses movimentos que se desenvolvem na contracorrente de um planejamento 

oficial como diametralmente opostos a este, como a outra face da moeda. No entanto, um 

caminho mais profícuo (e interessante) pode ser traçado a partir da atenção aos modos 

como esses entendimentos e configurações diversos sobre a cidade se esbarram, se 

imbricam, se afetam e se alteram.  

Com isso em mente, tomo como objeto de observação a pixação3 e os pixadores a 

partir das relações tensas e complexas que eles estabelecem com o poder público, 

especificamente em Belo Horizonte. Desde 2010, a Prefeitura da cidade tem fechado o 

cerco contra os pixadores, criando políticas de cooperação interinstitucional e acionando 

conjunto de leis outras, que não as que versam sobre a proibição da prática, para endurecer 

as penas e criar punições exemplares. O maior exemplo são as prisões de grupos de 

pixadores pelo crime de associação criminosa (popularmente conhecido como “formação 

de quadrilha”), como ocorreu com o grupo conhecido como “Piores de Belô”, em 2010. 

Tais ações têm suscitado reações de pixadores e de outros atores, que questionam 

publicamente – em debates, rodas de conversa, audiências – os modos de atuação do poder 

público em relação à prática e aos seus autores. 

Busco, aqui, identificar a pixação como uma contraconduta (FOUCAULT, 2008) 

que se desenvolve, ao mesmo tempo, contra e a partir das determinações do poder vigente, 

posto que sua proibição e criminalização funcionam, para esse sujeitos, como combustível 

para sua prática. Nesse contexto, busco abordar os investimentos de corpo e subjetividade 

feitos pelos pixadores em sua prática e, a partir da peculiaridade do contexto belo-

horizontino, o investimento, também, da aparência pública e de uma calculada saída do 

anonimato no questionamento dos modos de combate e punição empreendidos pelo poder 
                                                             
3 Opto sempre, em meus textos, por utilizar a palavra “pixação” e suas derivadas da forma como são 
utilizadas por seus praticantes, com “x”, contrariando a grafia formal da palavra, com “ch”. 
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público municipal. Observo, ainda, como a resistência/insistência dos pixadores acaba 

sempre por demandar novos esforços de erradicação da pixação pelo poder público, em um 

jogo de retroalimentação em que o poder e a contraconduta definem um ao outro ao mesmo 

tempo em que se combatem. 

O trabalho será organizado da seguinte forma: primeiro, uma breve contextualização 

da pixação em Belo Horizonte, desde seu surgimento ao momento atual, em um histórico 

traçado, principalmente, a partir de outras pesquisas que já se debruçaram sobre o tema 

(CARVALHO, 2013; OLIVEIRA, 2015; SOARES, 2017; VIANA e BAGNARIOL, 2004). 

Posteriormente, tomo o conceito de poder em Foucault (1995; 2005; 2008), com atenção 

especial aos modos de pensar a constituição da cidade e a gestão das mazelas que 

escapam/contradizem o planejamento. A partir dessas considerações, observo o longo 

percurso do combate à pixação em Belo Horizonte, que envolve uma busca incessante pela 

limpeza (dos espaços e das condutas); uma tentativa de conscientização e sensibilização da 

população para o “problema”, que passa pelo reforço da imagem do pixador como vândalo, 

criminoso; a ineficácia das leis específicas contra a pixação, que resulta em certa 

combinação extraordinária de outro conjunto de leis para que sirvam ao endurecimento do 

cerco e tornem possível, por fim, retirar os pixadores de circulação. Na terceira e última 

seção, analiso a prática da pixação como uma contraconduta, a partir do conceito de 

Foucault (1998; 2005; 2008), entendendo que tal movimento não pode se limitar a entendê-

la como uma transgressão da lei que a proíbe. É preciso perguntar, então: a que os 

pixadores se recusam ou contra o quê eles se insurgem? Analiso, assim, duas modulações 

de sua contraconduta: a da ação de pixar e a do aparecimento público. 

A abordagem do cenário aqui descrito está fundamentada, principalmente, em 

relatos de pixadores e de outros atores presentes 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 
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de 2016, na Praça Carlos Drummond de Andrade; “Audiência Pública sobre o tratamento 

aos grafismos urbanos em BH”, em 22 de novembro de 2016, na Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais. São fundamentais, também, as leis e portarias publicadas em âmbito federal 

e municipal sobre a criminalização e o combate à pixação. Além disso, matérias publicadas 

nos jornais Estado de Minas, Hoje em Dia e O Tempo sobre as medidas de combate à 

pixação e conteúdos de sites de algumas das instituições do poder público, como a 

Prefeitura de Belo Horizonte e a Polícia Militar de Minas Gerais auxiliam na descrição da 

cena analisada. 

Embora os conceitos de Foucault sejam centrais ao trabalho, eles são articulados e 

tensionados com os de outros autores, como Hannah Arendt (2000; 2007), Jacques 

Rancière (1996; 2010) e James Scott (1990), que também ajudam a pensar a tensão entre as 

ações do poder e aquelas que se desenvolvem em sua margem, apresentando diferentes (e, 

muitas vezes, divergentes) modos de existência e de compreensão do mundo. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA PIXAÇÃO 

Há dois marcos históricos nos quais se identifica o surgimento da inscrição de 

palavras e frases a tinta em muros e outras superfícies da cidade. O primeiro é o Maio de 

1968, quando, em Paris, estudantes faziam uso dessa técnica tanto para expressar suas 

insatisfações e reivindicações quanto para chamar o povo à luta. No Brasil, no mesmo 

período, essas inscrições também aparecem ligadas a manifestações de caráter político, com 

as lutas contra a Ditadura Militar. O segundo marco são os grafites produzidos em Nova 

York no início dos anos 1970, caracterizados pela inscrição do nome ou apelido do 

interventor junto a números que identificavam o local de sua origem e, mais tarde, a siglas 

que faziam referência ao grupo do qual fazia parte. Essa forma de expressão chega ao 

Brasil por meio de artistas plásticos, como Alex Vallauri, ganhando contornos diferentes, 

mais ligados à criação de imagens, e sendo bem assimilada pelo público e pelo meio 

artístico. Por outro lado, concomitantemente, começaram a surgir nos muros do Rio de 

Janeiro e de São Paulo outras inscrições que não se assemelhavam ao que aqui se passou a 

identificar como grafite. Primeiro, em frases como “Celacanto Provoca Maremoto” e 

“Lerfa Mú”, advindas de produtos midiáticos e da cultura pop da época; depois, em 
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codinomes e siglas de grupos (relembrando o surgimento da expressão em Nova York), 

com a criação de um modo de escrita muito particular, estilizado e, muitas vezes, ilegível 

aos não iniciados. Começava a surgir aí, na década de 1980, a pixação como a conhecemos 

hoje. (OLIVEIRA, 2015) 

Em Belo Horizonte, segundo Carvalho (2013) e Viana e Bagnariol (2004), a 

pixação teve início com a chegada do movimento hip hop na cidade, também nos anos 

1980. Já na década de 1990, a prática começou a se espalhar por Belo Horizonte e 

começaram a se formar as primeiras galeras4 de pixadores, de forma muito próxima das 

torcidas organizadas dos times de futebol da cidade, especialmente a Galoucura, do Clube 

Atlético Mineiro, e a Máfia Azul, do Cruzeiro Esporte Clube. Para Carvalho (2013), há três 

tipos gerais de motivação que levariam um indivíduo à prática da pixação: adrenalina; 

reconhecimento e fama; protesto. Já para Soares (2013), trata-se de se mostrar como parte 

da cidade; de levar, de algum modo, a periferia (de onde advém a maioria dos pixadores) 

para o centro. 

Atualmente, há incontáveis galeras de pixação, advindas das mais diversas regiões 

da cidade. Parece ser impossível sair às ruas e não se deparar com as inscrições, que tomam 

muros, prédios, viadutos e os mais diversos equipamentos e mobiliários urbanos, muitas em 

locais que nos parecem inacessíveis. É parte da graça: quanto mais alto, mais vigiado, mais 

difícil, melhor – é o que confere ibope5 para o pixador e seu grupo. 

Spray, rolinho, borrifador; do chão, escalando ou de jeguerê6 – na madrugada, os 

pixadores desenvolvem diferentes técnicas que os permitem chegar onde querem para 

deixar suas marcas do modo mais visível e perene possível. Há um saber envolvido aí, um 

conhecimento dos diferentes tipos de superfície, tintas e instrumentos que permitem 

empregar a técnica mais adequada de acordo com a situação (ou procurar a melhor situação 

a partir dos materiais disponíveis). Há, também, um saber sobre a cidade. Em suas ações, os 

pixadores passeiam, exploram e ocupam partes da cidade de modos muito próprios, 

                                                             
4 Galera é como se designa um grupo de pixadores. 
5 Ibope, neste contexto, é a fama, o reconhecimento que o pixador alcança em seu meio a partir de sua 
atuação. Além do grau de dificuldade, a quantidade de pixações pela cidade também é um meio de se adquirir 
ibope. 
6 Jeguerê é como se denomina a técnica em que os pixadores sobem uns sobre os ombros dos outros 
formando uma “escada humana” para alcançar lugares altos. 
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desenhando novos trajetos, novas formas de olhar para o espaço urbano e de existir nele. 

No entanto, essas práticas e esse repertório se chocam com uma concepção hegemônica que 

estabelece uma cidade e modos de estar nela que são muito divergentes daqueles. É nesse 

processo que a pixação se torna alvo do poder público. 

 

3. ESTADO, LEI E POLÍCIA: DO COMBATE À PIXAÇÃO À 

ERRADICAÇÃO DOS PIXADORES 

 
[...] o poder é essencialmente o que reprime. É 
o que reprime a natureza, os instintos, uma 
classe, indivíduos. [...] Então, a análise do 
poder não deve ser antes de mais nada, e 
essencialmente, a análise dos mecanismos de 
repressão? (FOUCAULT, 2005, p.21-22) 

 

Para Foucault (1995; 2005; 2008), mais que se perguntar sobre o quê e o porquê do 

poder, é preciso perguntar-se como se exerce o poder. É com base nessa questão que o autor 

desenvolve sua concepção sobre o poder, distinguindo-o historicamente em três momentos 

principais: poder soberano; poder disciplinar; biopoder. Não tenho como objetivo, neste 

momento, descrever cada um desses poderes, seus respectivos contextos e modos de 

funcionamento e atuação. Aqui interessa, muito mais, o modo como o autor atribui a cada 

um deles um modo de pensar a configuração espacial da cidade: desde o poder soberano, 

quando é concebida a capitalização das cidades, a disposição circular e a necessidade de 

derrubar os muros para ligar o centro do poder com o campo e com outras cidades; o poder 

disciplinar, que cria cidades “artificiais” onde antes não havia nada, setorizando zonas de 

moradia, de trabalho, etc.; e o mecanismo de segurança do biopoder, que surge a partir do 

século XVIII com a necessidade de urbanizar cidades já existentes e agora maiores, sem 

muros, com livre circulação de pessoas advindas de qualquer lugar. Os três casos têm em 

comum uma preocupação central em relação à circulação – de pessoas, de mercadorias, 

dentro da cidade e entre cidades, etc. 

Há também, entre os poderes, diferentes modos de lidar com a transgressão e o 

escape ao planejamento, que Foucault (2008) apresenta em três modulações: 1) Mecanismo 

legal ou jurídico: a criação de uma lei e a determinação das punições aplicáveis no caso de 
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sua transgressão; 2) Mecanismo disciplinar: os procedimentos que, por um lado, tentam 

impedir ou antecipar o cometimento de um crime através, principalmente, da vigilância e 

do controle, e, por outro, buscam qualificar a punição (que não é mais localizada e 

“espetacular”, mas estendida e complexa) com vistas à recuperação do transgressor; 3) 

Dispositivo de segurança: as questões estatísticas, demográficas e econômicas que visam a 

manter a criminalidade “dentro de limites que sejam social e economicamente aceitáveis e 

em torno de uma média que vai ser considerada, digamos, ótima para um funcionamento 

social dado” (FOUCAULT, 2008, p.8). Entre essas questões, estariam: qual a taxa média 

desse tipo de crime? Que condições atuam no crescimento ou decrescimento dessa taxa? 

Qual o prejuízo que esse tipo de crime provoca? Qual o custo de sua repressão e sua 

punição? O que custa mais: o prejuízo ou a repressão? Nesse contexto, ao invés do esforço 

por desenvolver uma cidade perfeita, assume-se a impossibilidade de erradicar o crime, a 

doença, a vadiagem e calcula-se o quanto disso é suportável, possível de gerir. Pensa-se a 

cidade com essas mazelas, calcula-se o limite tolerável e controla-se para que ele não seja 

ultrapassado: gestão das séries de possibilidades. 

Foucault chama a atenção, contudo, para o fato de que essa divisão histórica rígida 

entre os modos de operação do poder, especialmente no que se refere ao modo de lidar com 

atos de transgressão, não pode ser exata ou mesmo adequada. 
 

[...] basta ver o conjunto legislativo, as obrigações disciplinares que os 
mecanismos de segurança modernos incluem, para ver que não há uma 
sucessão: lei, depois disciplina, depois segurança, A segurança é uma 
certa maneira de acrescentar, de fazer funcionar, além dos mecanismos 
propriamente de segurança, as velhas estruturas da lei e da disciplina. 
(FOUCAULT, 2008, p.14) 

 

Foucault (1995) também afirma que ainda que as instituições pareçam âmbitos 

privilegiados para a análise das relações de poder, haveria uma tendência de, nesses 

lugares, a observação privilegiar regras, relações intra-institucionais ou o aparelho 

institucional. O adequado, segundo o autor, ao invés de analisar as relações de poder a 

partir das instituições, é fazer o contrário: olhar para as instituições a partir das relações de 

poder. Junto com Foucault, então, é preciso questionar: 
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[...] quais são as regras de direito de que lançam mão as relações de poder 
para produzir discursos de verdade? Ou ainda: qual é esse tipo de poder 
capaz de produzir discursos de verdade que são, numa sociedade como a 
nossa, dotados de efeitos tão potentes? (FOUCAULT, 2005, p.28) 

 

Com essas questões em mente, passo ao longo percurso do combate à pixação em 

Belo Horizonte. Talvez seja possível apontar alguns aspectos que animam as ações do 

poder público municipal nessa empreitada: uma busca incessante pela limpeza (dos espaços 

e das condutas), que custa muito caro aos cofres municipais7; uma tentativa de 

conscientização e sensibilização da população para o “problema”, que passa pelo reforço da 

imagem do pixador como vândalo, criminoso – e aqui a imprensa também cumpre um 

papel fundamental; a ineficácia das leis específicas contra a pixação, que resulta em certa 

combinação extraordinária de outro conjunto de leis para que sirvam ao endurecimento do 

cerco e tornem possível, por fim, retirar os pixadores de circulação (alguns, pela prisão; 

outros, pelo exemplo dos primeiros). 

Desde 2008, a pixação é criminalizada pela Lei Federal de Crimes Ambientais, que 

prevê multa e detenção de três meses a um ano àqueles que a infringirem8. Apenas no 

âmbito municipal, há cinco leis e portarias que dispõem sobre o tema, publicadas ao longo 

de 14 anos. A primeira, de 1991 – anterior, portanto, à lei federal – proíbe a pixação, salvo 

sob autorização do proprietário do imóvel; a segunda, de 1993, visa à regulação da venda 

de tintas em spray a partir da manutenção de um cadastro do comprador. Desde então, as 

demais leis municipais se dedicam a intensificar e fazer cumprir as leis anteriores9, 

modificando textos, criando órgãos específicos, designando tarefas, estabelecendo 

cooperações interinstitucionais e prevendo parcerias com o setor privado.  

                                                             
7 Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, apenas no Centro da capital foram 
gastos, de janeiro a setembro de 2016, R$ 316 mil com a limpeza de pixações. Disponível em: 
<http://hojeemdia.com.br/horizontes/segurança/limpeza-de-patrimônio-pichado-em-bh-custou-r-316-mil-mp-
investiga-28-pessoas-1.444935>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
8 No texto de 2008, a lei (Artigo 65, Seção IV) considerava igualmente a pixação e o grafite como crimes 
ambientais. Em 2011, foi sancionada a lei que altera o texto original e reconhece o grafite como expressão 
artística, descriminalizando-o quando feito com a autorização do proprietário do imóvel. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
9 Não cabe, aqui, citar e descrever cada lei e suas disposições. No entanto, considerando que sua visualização 
é útil para compreender esses esforços do poder público para combater a pixação, inseri uma tabela – 
desenvolvida em um trabalho anterior e já publicado (OLIVEIRA e MARQUES, 2016) – como um apêndice, 
ao final deste trabalho. 
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É importante notar a relação de tal intensificação com a gestão de Márcio Lacerda, 

prefeito de Belo Horizonte por dois mandatos (2009-2012 e 2013-2016). Em 2016, último 

ano de seu segundo mandato, Lacerda declarou que não “resolver” a questão da pixação foi 

uma frustração de seu governo, o que deixa perceber que o combate à prática configurou, 

de fato, uma meta específica de sua gestão. Na mesma ocasião, o ex-prefeito classificou a 

pixação como “uma praga social”10. 

Em 2010, segundo ano do mandato de Lacerda, três acontecimentos marcam esse 

cenário de intensificação dos esforços pelo combate à pixação: a publicação da Política 

Municipal Antipichação (Lei 10.059); a criação do Movimento Respeito por BH, com o 

intuito de “garantir o ordenamento e a correta utilização do espaço urbano, através do 

cumprimento e efetiva aplicação da legislação vigente” por meio de três estratégias: 

“repressão qualificada”, “sensibilização”, e “despiche”11; e a primeira prisão de pixadores 

pelo crime associação criminosa (popularmente conhecido como “formação de quadrilha”), 

no caso que ficou conhecido como a prisão dos “Piores de Belô”12. 

Desde então, seguiram-se outras duas prisões importantes: a dos “Pixadores de 

Elite”13, em 2015, que resultou na condenação de “GG”, líder grupo, a oito anos de prisão 

por pixar a Biblioteca Pública Municipal14; e dos pixadores “Marú” e “Goma” após a 

pixação da Igrejinha da Pampulha, em 201615. Nos três casos, os acusados foram 

enquadrados em outros códigos que não apenas os referentes às leis que dispõem sobre a 

pixação. No último, Marú se apresentou voluntariamente à polícia e confessou ser o único 

autor dos pixos. No entanto, Goma, que já havia sido preso no caso dos Piores de Belô e é 

um dos pixadores mais conhecidos de Belo Horizonte, foi considerado envolvido no caso, 

                                                             
10 Disponível em: <http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/política/plano-de-lacerda-norteia-políticas-
públicas-para-bh-até-2030-1.390163>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
11 Disponível em: 
<http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=47907&chPlc=47907&>. 
Acesso em 26 de out. de 2017. 
12 Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/pichadores-são-denunciados-por-formação-de-
quadrilha-1.231734>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
13 Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/pm-realiza-operação-para-combater-pichadores-de-
elite-da-rmbh-1.1045786>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
14 Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/justiça-condena-líder-e-um-membro-de-grupo-
pixadores-de-elite-1.1278496>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
15 Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/justiça-condena-envolvidos-em-pichação-da-
igrejinha-da-pampulha-1.1467001>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
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teve os produtos de sua loja de materiais para grafite apreendidos pela polícia e foi mantido 

preso por oito meses, até ter aprovado seu pedido de habeas corpus. 

Foucault (2008) observa como, cada vez mais, os mecanismos colocados em cena 

para a manutenção do controle são tornados mais complexos; uma “inflação legal” que 

busca abranger todas as possibilidades que possam resultar em crimes e dos crimes, da 

legislação à punição, passando, claro pela vigilância. Para analisar tal contexto, ele toma 

como exemplo o roubo: 

 
[...] o código legal referente ao roubo era relativamente muito simples na 
tradição da Idade Média e da época clássica. Retomem agora todo o 
conjunto da legislação que vai dizer respeito não apenas ao roubo, mas ao 
roubo cometido pelas crianças, ao estatuto penal das crianças, as 
responsabilidades por razões mentais, todo o conjunto legislativo que diz 
respeito ao que é chamado, justamente, de medidas de segurança, a 
vigilância dos indivíduos depois de sua instituição: vocês vão ver que há 
uma verdadeira inflação legal, inflação do código jurídico-legal para fazer 
esse sistema de segurança funcionar. Do mesmo modo, o corpus 
disciplinar também é amplamente ativado e fecundado pelo 
estabelecimento desses mecanismos de segurança. Porque, afinal de 
contas, para de fato garantir essa segurança é preciso apelar, por exemplo, 
e é apenas um exemplo, para toda uma série de técnicas de vigilância, de 
vigilância dos indivíduos, de diagnóstico do que eles são, de classificação 
da sua estrutura mental, da sua patologia própria, etc., todo um conjunto 
disciplinar que viceja sob os mecanismos de segurança para fazê-los 
funcionar. (FOUCAULT, 2008, p.11) 

 

Há, assim, uma retomada de mecanismos disciplinares que têm como objetivo fazer 

o dispositivo de segurança funcionar ampla e plenamente. No contexto aqui observado, a 

polícia tem papel central nesse processo. Para Foucault (2005), a polícia é um instrumento 

da tecnologia da política e atua na regulação dos comportamentos e dos corpos, em uma 

combinação entre poder disciplinar e biopoder, disciplina e regulamentação. 

 
[...] esses dois conjuntos de mecanismos, um disciplinar, o outro 
regulamentador, não estão no mesmo nível. Isso lhes permite, 
precisamente, não se excluírem e poderem articular-se um com o outro. 
Pode-se mesmo dizer que, na maioria dos casos, os mecanismos 
disciplinares de poder e os mecanismos regulamentadores de poder, os 
mecanismos disciplinares do corpo e os mecanismos regulamentadores da 
população, são articulados um com o outro. (FOUCAULT, 2005, p.299) 
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A polícia é, desde sua primeira concepção, ao fim da Idade Média, um elemento 

central tanto para a ordem interna do Estado quanto para seu crescimento. Toda vez que 

falamos sobre cidade, estamos falando sobre regulação, regulamentação – portanto, sobre a 

polícia. Entre as ocupações policiais até o século XVIII, Foucault lista: 1) o número de 

homens, pois “a força de um Estado depende do seu número de habitantes [...]” 

(FOUCAULT, 2008, p.434); 2) as necessidades da vida, “porque não basta haver homens, é 

necessário também que eles possam viver” (FOUCAULT, 2008, p.435) – isso implica em 

um controle de qualidade da produção de bens de primeira necessidade, tal como de sua 

comercialização e das provisões para suprir períodos de escassez; 3) a saúde, pois uma 

população precisa ser mantida sadia para que possa permanecer em atividade. A essa 

ocupação policial se liga uma política do espaço urbano, que prevê a manutenção de 

condições salubres na cidade a partir, principalmente, de medidas que garantam boa 

circulação e boa ventilação; 4) os ofícios, ou seja, garantir que todos os indivíduos 

considerados válidos estejam em atividade e, mais importante, em uma atividade que 

beneficie o Estado; 5) circulação dos homens e de mercadorias, o que inclui a infraestrutura 

que torna tal circulação possível.  

Duas coisas principais podem ser observadas a partir dessa lista. A primeira é a 

aproximação dessa noção de polícia com a da ordem policial ou “partilha policial do 

sensível”, como concebida por Jacques Rancière (1996), que diz da contagem dos corpos 

em uma sociedade a partir da atribuição de um nome, um lugar e uma função a cada corpo. 

 
A polícia é assim, antes de mais nada, uma ordem dos corpos que define 
as divisões entre os modos do fazer, os modos de ser e os modos do dizer, 
que faz que tais corpos sejam designados por seu nome para tal lugar e tal 
tarefa; é uma ordem do visível e do dizível que faz com que essa atividade 
seja visível e outra não o seja, que essa palavra seja entendida como 
discurso e outra como ruído. (RANCIÈRE, 1996, p.42) 

 

A ordem policial não diz, assim, do aparato da polícia (embora ele possa integrar tal 

ordem), mas de um modo de estar junto em sociedade de acordo com os lugares e funções 

que foram dados aos corpos em sua divisão na sociedade a partir de suas propriedades e 

capacidades; de uma organização social que determina quem pode falar o quê para quem e 

em que contexto. Talvez haja, aí, uma atualização da ideia foucaultiana de que a polícia 
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“conta cabeças”. Há, também, a dimensão do controle das condutas. Importante dizer ainda 

que, em Rancière (1996), aquilo que rompe com a contagem policial, que irrompe e 

reconfigura o horizonte de possíveis ali instalado, é a política – uma outra possibilidade de 

partilha do sensível. Para o autor: 

 
Existe política porque aqueles que não têm direito de ser contados como 
seres falantes conseguem ser contados, e instituem uma comunidade pelo 
fato de colocarem em comum o dano que nada mais é que o próprio 
enfrentamento, a contradição de dois mundos alojados num só: o mundo 
em que estão e aquele em que não estão, o mundo onde há algo “entre” 
eles e aqueles que não os conhecem como seres falantes e contáveis e o 
mundo onde não há nada. (RANCIÈRE, 1996, p.39-40) 

 

É importante ressaltar, contudo, que a política não é o contrário da polícia, mas só é 

possível dentro do seu domínio. Voltarei a esse ponto na próxima seção. 

A segunda constatação a partir da lista de ocupações policiais feita por Foucault é 

que a polícia abordada pelo autor não é, ao menos primordialmente, a da repressão, mas a 

da ordem, das regras, do controle dos fluxos. Isso não significa, contudo, que ela não 

subjuga e submete cotidianamente. Podemos pensar, por exemplo, no efeito da presença da 

polícia, em como o policiamento (de ruas, bairros, eventos, etc.) é dado como sinônimo de 

segurança, o que se dá tanto pela vigilância quanto pela prontidão no caso de que algo saia 

do previsto e provoque a desordem. Mais uma vez, como Foucault observa, trata-se da 

previsão das possibilidades e da contenção da contingência. Essa seria, talvez, uma forma 

de submissão cotidiana que a polícia ainda exerce. 

Já a repressão, para Foucault, estaria reservada àquele que se coloca contra a lei, que 

escapa à submissão regulamentadora, que desestabiliza o escopo das possibilidades 

previstas. No Brasil, contudo, a questão se torna mais complexa. Em 2015, o Relatório 

Mundial de Direitos Humanos da Human Rights Watch16 apontou a polícia brasileira como 

uma das mais violentas e abusivas do mundo. Essa realidade é tanto mais grave quanto 

mais se observa esse quadro a partir de recortes de classe e raça. Conforme dados do Atlas 

                                                             
16 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/relatorio-de-ong-condena-violencia-policial-prisoes-
desumanas-no-brasil-15181088>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
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da Violência 201717, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 70% das pessoas assassinadas no 

Brasil são negras, e a maioria é de homens com idade entre 15 e 29 anos. Embora esses 

dados não se refiram especificamente a mortes provocadas pela violência policial, o 

relatório apresenta um capítulo específico sobre o tema, reconhecendo que a polícia 

brasileira falha nas mais diversas dimensões de sua atuação, não só não garantindo a 

segurança como promovendo a violência. Em 2015, segundo o Atlas, o número de “mortes 

decorrentes de intervenção policial” no país foi maior que o de latrocínios. 

Nas periferias, particularmente, a polícia regula, muitas vezes, pela violência. E é 

essa regulação que acaba por ser aplicada à pixação, um produto periférico. Não faltam 

relatos de pixadores18 que, flagrados pela polícia, ao invés de serem encaminhados à 

delegacia para registro da ocorrência, são submetidos a humilhações e agressões físicas 

pelos policiais. O uso da tinta contra o próprio corpo e rosto do pixador é uma das 

narrativas mais comuns, mas também há relatos sobre espancamentos, sobre policiais que 

forçam o pixador a ingerir a tinta que porta, entre outras punições extra-legais. 

Por outro lado, a polícia também tem – e cada vez mais – atuado a partir de um 

trabalho coordenado de inteligência e vigilância, seja através das câmeras do Sistema de 

Videomonitoramento da Violência (Olho Vivo19), que permite que atitudes suspeitas sejam 

identificadas e que criminosos sejam flagrados em ação, ou do acompanhamento das 

atividades de pessoas específicas na internet e nas redes sociais (estratégia muito utilizada 

em relação aos pixadores). Há, também, um trabalho de cadastro, em um banco de dados, 

das assinaturas e galeras já identificadas na cidade. O objetivo, de acordo com a Polícia 

Civil, é que o banco possa auxiliar na identificação de pixadores em atuação para 

possibilitar sua responsabilização criminal20. Além disso, as polícias Militar e Civil têm 

deflagrado grandes operações a partir do enquadramento de grupos de pixadores como 

                                                             
17 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/atlas-da-violencia-2017-negros-e-jovens-sao-
as-maiores-vitimas>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
18 Relatos ouvidos nos eventos indicados na Introdução. 
19 Disponível em: <https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-
pm/portalinstitucional/conteudo.action?conteudo=692&tipoConteudo=subP>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
20 Disponível em: <http://hojeemdia.com.br/horizontes/banco-de-dados-ajuda-polícia-a-identificar-autores-de-
pichações-1.162204>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
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associações criminosas (e que têm resultado em prisões como as anteriormente 

mencionadas). 

Pode-se perceber, com todas essas ações, como as modulações propostas por 

Foucault ainda podem ser, de fato, encontradas nas operações do poder público de Belo 

Horizonte em seus esforços por combater a pixação: primeiro, a criação da lei e das penas; 

depois, mecanismos disciplinares que tanto pretendem evitar o crime como qualificar sua 

repressão; e, então, calcular, controlar e gerir as séries de possibilidades e os limites de 

tolerância. 

Nesse modo de atuação do poder público de Belo Horizonte, é possível, ainda, 

identificar as duas maneiras que, segundo Scott (1990), o poder opera: pela constante 

encenação e reencenação de poder, força e hierarquia; e pela inferiorização e 

deslegitimação de movimentos e ações nascidos das classes “subordinadas”, quando 

“rebeldes ou revolucionários são rotulados como bandidos, criminosos, arruaceiros, de 

modo a desviar a atenção da sociedade de suas verdadeiras demandas políticas” (SCOTT, 

1990, p.55). No entanto, tanto para Scott quanto para Foucault, não há relações de poder e 

dominação que não guardem reações e resistências. Desse modo, abordo a seguir como os 

pixadores resistem e se contrapõem a esses esforços. 

 

4. A PIXAÇÃO COMO CONTRACONDUTA: A QUE SE RECUSAM OS 

PIXADORES? 

Como vimos, a prática da pixação é anterior à lei que a criminaliza. Podemos 

entender, então, que aquela cria a demanda por esta. Ao mesmo tempo, a partir do 

momento em que a lei é instituída, nasce, também, a necessidade de escapar a ela. Pode-se 

perceber, assim, uma retroalimentação entre lei e transgressão que subjaz tal processo. E é 

assim que Foucault (1995; 2005; 2008) define a contraconduta: como, ao mesmo tempo, 

constituidora e desestabilizadora do poder. A insurreição coloca o poder em movimento, 

pois o faz olhar para o subjugado, que não mais se submete. É importante, portanto, pensar 

como os sujeitos se relacionam com o poder, como se movimentam dentro e fora de seu 

exercício. Segundo Foucault, não se trata de uma revolução, mas de lutas imediatas, de 

curto prazo, às quais se adere não a partir de uma classe, mas de forma individual e 
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subjetiva. Toda contraconduta é uma dissidência, uma oposição à submissão da 

subjetividade, à criação para a utilidade social. Ela se dá no campo da recusa, da 

insubordinação, da luta.  

Identificar a pixação como contraconduta não pode, então, se limitar a entendê-la 

como uma transgressão da lei que a proíbe. É preciso perguntar, então: a que os pixadores 

se recusam ou contra o quê eles se insurgem? Acredito que pode haver ao menos duas 

modulações de sua contraconduta: a da ação de pixar e a do aparecimento público.  

Há uma revolta, uma recusa anterior a qualquer lei e que tem a ver com o desejo de 

se fazer visto, presente, de fazer parte de um contexto do qual se percebe excluído – de ser 

contado, para usar o termo de Rancière (1996). Essa insurgência se dá no ato mesmo de 

pixar. Primeiro, por ser uma ação que se dá na madrugada, depois dos turnos considerados 

produtivos (de trabalho, estudo, etc.); é o uso do tempo do descanso para essa outra 

produção, uma contra-produção21, se posso chamar assim. Também, pelo investimento que 

o pixador faz de seu próprio corpo e de sua segurança, não só no que diz respeito à questão 

criminal, mas também à sua integridade e mesmo à sua vida. Quando saem para pixar, esses 

indivíduos assumem o risco de serem flagrados pela polícia ou por outros indivíduos 

(transeuntes, moradores, etc.)22, ou mesmo o risco de sofrerem um acidente23. E, ainda, a 

insurgência se dá pela intervenção na paisagem da cidade de modo não autorizado, não 

decorativo e não capitalizável; na criação de códigos próprios, visíveis a todos, mas que só 

comunicam a alguns; na invenção de um modo de vida e sociabilidade que escapa ao 

planejamento. 

Mais recentemente, com o processo de “inflação legal” e da combinação de leis e 

ações que pretendem acabar com a pixação por meio da erradicação dos pixadores, há esse 

                                                             
21 Isso se assemelha, de algum modo, com o que faziam os operários franceses aos quais se refere Rancière 
(2010) em La noche de los proletarios: ao invés de descansar entre os períodos de trabalho, esses indivíduos 
produziam textos, poesias, se reuniam em saraus. Assim, se tornavam operários-escritores-poetas-artistas e 
escapavam, assim, à contagem e à ordem policial dos corpos, para a qual eram apenas operários. Isso, na 
concepção de Rancière, é uma cena política. 
22 Em 2014, dois pixadores foram baleados enquanto pixavam um muro no bairro Floramar, na zona Norte da 
capital. Disponível em: <http://hojeemdia.com.br/horizontes/jovens-são-baleados-enquanto-pichavam-muro-
no-bairro-floramar-1.269883>. Acesso em 26 de out. de 2017. 
23 No caso mais recente ocorrido em Belo Horizonte, em abril de 2017, dois pixadores caíram do segundo 
andar do prédio que estavam pixando, atingindo a rede elétrica. Ambos tiveram que ser levados ao Pronto 
Socorro. Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cidades/pichadores-em-ação-tomam-choque-e-caem-
de-segundo-andar-no-bonfim-1.1462680>. Acesso em 05 de jul. de 2017. 
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segundo momento, que se desenvolve e se faz ver para além do ato de pixar. Ele se dá de 

maneira mais estratégica, pela aproximação e pelo diálogo com outros indivíduos e grupos 

fora da pixação – pesquisadores, advogados, militantes, etc. – e pela criação de espaços de 

debate que visam a discutir e colocar em xeque as ações do poder público em relação à 

prática. 

Dois pontos principais podem ser destacados nesse novo contexto: primeiro, o 

aparecimento dos pixadores. Convivemos diariamente com a pixação pelas ruas, mas são 

marcas que nos aparecem como anônimas, como escritas sem rosto. Agora, contudo, no 

cenário analisado, os pixadores não só se fazem presentes em eventos organizados com o 

objetivo de discutir o tema (e sua relação com a cidade, o direito, etc.), como tomam a 

palavra, se apresentam como pixadores, narram suas experiências e contestam as medidas 

de combate à pixação. É importante ressaltar que, na maioria dos eventos que acompanhei, 

também estiveram presentes representantes de diferentes órgãos do poder público, como a 

Fundação Municipal de Cultura, o Movimento Respeito por BH, o Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas 

Gerais, entre outros. Isso não impediu, contudo, que os pixadores se fizessem vistos e 

ouvidos. 

Essa aparecimento público dos pixadores remete à potência da “aparência” para 

Hannah Arendt (2000; 2007). De acordo com o autora, é no espaço da aparência, na união 

das dimensões do discurso e da ação coletiva, que repousa uma potência para que os 

indivíduos deixem de se perceber isoladamente e se libertem de relações de dominação. 

Para Arendt, ainda que esse espaço potente se dissipe com a dispersão dos indivíduos que 

ali se reuniam, é preciso reconhecer a força das ações que ali se desenvolveram. Há, assim, 

algo de extraordinário nos eventos citados, quando os pixadores aparecem junto a seus 

pares e frente a representantes daquele poder que os submete e pretende dominá-los; 

quando eles se identificam como pixadores, apesar do risco que correm ao assumir tal nome 

e tal lugar. 
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Poderia se tratar, assim, de um movimento em direção a uma luta por 

reconhecimento24, como conceitua Axel Honneth (2003). No entanto, há um aspecto 

importante nesse cenário que, a princípio, pode impedi-lo de tal possibilidade (e isso leva 

ao segundo ponto que quero destacar). Não há em momento algum, nas falas dos pixadores 

ou dos indivíduos que se colocam a seu lado nesse processo, uma reivindicação pela 

descriminalização da pixação. Para eles, a proibição é uma das dimensões configuradoras 

do pixo (embora a prática seja anterior à lei que a proíbe). Não é disso que se trata sua 

movimentação em torno do tema, mas a discordância em relação aos termos em que o 

poder público tem o tratado. Há, entre os pixadores, a consciência sobre a lei e sobre a 

responsabilidade que lhes cabe quando a infringem, e da qual parecem não se furtar. Dessa 

forma, sabem tanto da lei que infringem quanto da que não infringem, e daí vem a principal 

reivindicação: que não sejam utilizados subterfúgios que visam a enquadrar os pixadores 

em crimes que eles não cometem. Junto a isso, há a recusa do tratamento do pixador como 

um bandido. Essa desidentificação com um nome e um lugar configura, para Rancière 

(1996), a base da política, ou seja, é o que abre uma brecha para que os sujeitos passem a 

ser contados a partir dos nomes e lugares nos quais se reconhecem, e não daqueles que lhes 

foram atribuídos verticalmente pela ordem policial. Em Foucault, podemos encontrar uma 

noção semelhante: 

 

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas 
recusar o que somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos 
ser para nos livrarmos desse “duplo constrangimento” político, que é a 
simultânea individualização e totalização própria às estruturas do poder 
moderno. [...] Temos que promover novas formas de subjetividade através 
da recusa deste tipo de individualidade que nos foi imposto há vários 
séculos. (FOUCAULT, 1995, p.239) 

 

Parece ser a isso, então, que os pixadores se recusam e que permite classificar a 

pixação como uma contraconduta: a um modelo excludente de cidade, que diz quem tem o 

direito de se expressar em seus espaços e de que forma. A nomes – bandido, vândalo, 

                                                             
24 Já fiz, inclusive, o exercício de analisar alguns aspectos desse mesmo contexto sob a ótica da teoria do 
reconhecimento. O trabalho “Somos todos ‘Piores de Belô’? Desafios na coletivização das demandas de 
pixadores em situação de injustiça” foi apresentado no IX Ecomig – Encontro dos Programas de Pós-
Graduação em Comunicação de Minas Gerais, em 2016, e será publicado no e-book do evento. 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais   7 

a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

criminoso – que não fazem mais que reforçar seu não pertencimento a essa cidade. A uma 

violência que se atualiza de diferentes modos em relação aos pixadores, seja moral, física 

ou jurídica. Em resposta a tudo isso, os pixadores resistem e continuam a deixar suas 

marcas. E, além disso, mostram-se como pessoas, com rostos, corpos e direitos. Fazem 

circular outras narrativas sobre o pixo que dizem de suas histórias, grupos, comunidades, e 

que diferem daquelas que circulam oficialmente. E é desse lugar da transgressão, sem 

reivindicar sua alteração, que esses indivíduos esperam ser ouvidos e levados em conta. 

Até então, o poder público de Belo Horizonte não se mostrou poroso a essas 

narrativas e esses movimentos. Uma aposta: ele ainda não descobriu como absorvê-los em 

sua lógica. 
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APÊNDICE 

Quadro de leis que dispõem sobre o combate à pixação (OLIVEIRA E MARQUES, 

2016, p.2013-2014). 

LEIS QUE DISPÕEM SOBRE O COMBATE À PIXAÇÃO (BRASIL E BELO HORIZONTE) 
ÂMBITO LEI/ANO PRINCIPAIS DISPOSIÇÕES PENA PREVISTA 

Municipal Lei 
5998/1991 

- Proíbe a pixação de muros urbanos, salvo sob 
autorização do proprietário do imóvel. 

(Para o pixador) 
Advertência e multa 

Municipal Lei 
6387/1993 

- Regula a venda de tintas em spray apenas mediante 
cadastro da identidade e endereço do comprador, 
mantido em relatório. 

(Para o comerciante) 
Multa e cassação do 
Alvará de Localização e 
Funcionamento 

Municipal Lei 
6995/1995 

- Revoga a Lei 5998 e reforça a Lei 6387; 
- Mantém a proibição à pixação, salvo sob 
autorização do proprietário do imóvel. 
- Caracteriza a pixação como “o ato de inserir 
desenhos obscenos ou escritas ininteligíveis nos bens 
móveis ou imóveis [...], sem autorização do 
proprietário, com o objetivo de sujar, destruir ou 
ofender a moral e os bons costumes”; 

(Para o pixador) 
Advertência e multa 

Federal Lei 
9.605/1998 

- Lei de Crimes Ambientais 
- Caracteriza como crime pixação e grafite 

(Para o pixador e o 
grafiteiro) 
Multa e detenção de três 
meses a um ano. 

Municipal Lei 
10.059/2010 

- Cria a “Política Municipal Antipichação”; 
- Propõe a divulgação e a intensificação da 
fiscalização do cumprimento das leis já existentes; 
- Propõe promover o envolvimento dos cidadãos e do 
setor privado na recuperação dos espaços pixados; 
- Visa a “inserir socialmente” os pixadores, 
estimulando outras formas de relação com o espaço 
urbano municipal. 

Não dispõe sobre penas. 

Federal Lei 
12.408/2011 

- Altera a Lei 9.605 
- Descriminaliza o grafite (feito com autorização), 
mantendo a pixação como crime ambiental. 
- Regula a venda de tintas em spray apenas a maiores 
de 18 anos, mediante apresentação de RG e 
identificação na nota fiscal. 

(Para o pixador) 
Multa e detenção de três 
meses a um ano. 

Municipal Portaria 
088/2015 

- Segue recomendação do MPMG, solicitando à PBH 
a adoção de medidas mais eficazes para o combate ao 
pixo; 
- Prevê intensificação da fiscalização das leis de 
combate à pixação; 
- Prevê medidas contra proprietários ou responsáveis 
por imóveis que não mantenham suas fachadas 
limpas das pixações; 
- Define os órgãos municipais responsáveis por cada 
uma das medidas que compõem a “Política 
Municipal Antipichação”; 
- 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 proprietários de 
imóveis) 
Auto de Notificação aos 
que não limpem 
pixações em suas 
fachadas. 


