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Pedro Russi
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Tantas coisas que começam e talvez acabem como um jogo, suponho que te 
divertiu encontrar o desenho ao lado do teu, atribuíste-o a um acaso ou a um 
capricho e só à segunda vez te apercebeste de que era intencional e então 
olhaste-o devagar, voltaste mesmo mais tarde para olhá-lo de novo, toman-
do as precauções de sempre: a rua no seu momento mais solitário, nenhum 
carro celular nas esquinas próximas, aproximar-se com indiferença e nunca 
olhar os graffiti de frente mas desde o outro passeio ou em diagonal, fingindo 
interesse pela vidraça do lado, partindo em seguida… 

Julio Cortázar – Graffiti

Começar a escrever para partilhar experiências sobre um livro, sem-
pre será como aquele primeiro gesto, o suor no corpo e indecisão 
do que gritar e dizer, o olhar nervoso e instigante procurando outros 
olhares, outros dizeres. Os batimentos avisando o momento certeiro 
do primeiro jato, tinta, graxa que como impulso impetuoso se lança 
ferozmente a devorar qualquer suporte… daí em diante já nada será 
igual porque antes também não era… porque era e será gesto…

Este texto inicial, acompanhado de algumas fotografias, torna-
-se a janela das conversas e diálogos espontâneos que você tem em 
mãos neste instante, faz parte de uma caminhada tipo guarda-chu-
va, intitulada como Pichação e Graffiti, singularidades de gênero como 
significação e reinterpretação do espaço urbano por pichadoras-graf-
fiteiras, com um olhar mais detido nas intervenções e resignificações 
urbanas. As entrevistas, nesse contexto, foram realizadas por estu-
dantes que integram o grupo de pesquisa – dentro do Núcleo de 
Estudos de Semiótica em Comunicação (Nesecom), a linha de estudo 
Intervenções Urbanas. Eles e elas cursam distintas áreas de estudos 
da Universidade de Brasília e fora da Universidade de Brasília, as-
sim como em níveis de formação (graduação, mestrado, doutorado). 
Mesmo que não todos os integrantes participaram diretamente nas 
entrevistas, a construção das mesmas foi coletiva antes, durante e 
depois. O cenário é uma pesquisa que procura de maneira despente-
ada percorrer e abrir espaços, ou janelas, através das quais olhar para 
conhecer o que denominamos, de forma geral, como intervenções 



O vital gesto da intervenção

7

urbanas. Intervenções no sentido de intervir mesmo, de ressignifi-
car e propor outras leituras, quer dizer, reordenar constantemente 
para desmontar imediatamente o que está sendo disposto no espa-
ço urbano-cidade.

A oportunidade de compartilhar estas conversas foi aberta pela FAC 
Livros (Faculdade de Comunicação-Universidade de Brasília), que in-
centivou, por um edital, a publicação das mesmas. A ideia foi pensar e 
propor um livro para ser lido de forma espontânea e entrelaçada, como 
nossos percursos pela cidade e atos de intervenção. Nosso principal in-
teresse é que possa ser compartilhado e difundido intensamente, que 
outras leituras atravessem e irrompam essas conversas, indo muito além 
das esperadas no âmbito institucional, porque também se torna vital 
pensar em outras discussões.

As entrevistas e conversas revelam histórias de vida na experiên-
cia da intervenção urbana, de diferentes pichadoras/es e grafiteiras/
os que atuam no anonimato, resignificando a cidade em diferentes 
esferas de ação (pichação, graffiti, música, estêncil etc.). Pensamos 
nessas pessoas porque são conhecidas em Brasília e nas cidades sa-
télites (especialmente) pelas suas obras, e não por serem renomados 
ou falados nos cenários midiáticos. Daí a articulação com a ideia de 
‘anônimas/os’. 

Não queríamos entrevistar os clichês midiáticos. Optamos por 
aqueles que estão presentes de outra maneira, que se apresentam 
na circulação de sentidos a partir de outras estradas de atuação, que 
tecem ou tricotam a cidades com outros fios. Para isso, é vital sair do 
circuito que a domesticação midiática e museologização vem ‘propon-
do’ às atuações urbanas. Domesticação que muito bem poderíamos 
denominar de intervencídio.

O sentido dessas entrevistas, realizadas pelos estudantes do grupo 
de pesquisa, está em posicionar no circuito reflexivo as vozes daqueles 
que estão propondo outras formas de ler e atuar na cidade. Resistimos 
porque saímos da dicotomia arte/não arte, lindo/feio, belo/feio etc., ao 
querer escutar essas outras vozes para que se expressem fora das do-
mesticações do legal/ilegal, permitido/proibido.

Pretendemos que esse material permita outras entradas interpre-
tativas. Isso quer dizer que, como pano de fundo, o grupo tomou a 
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decisão de caminhar em uma epistemologia mestiça, não no senti-
do clássico de raça/etnia, senão de rejeitar os absolutos, a pureza. 
Isso para compreender-viver a vital tensão das interseções e dos 
entremeios ao tomar uma postura epistêmica de fronteira, de não 
domesticação e de resistências às definições moldadas por receituá-
rios. A fronteira, por definição, não é neutra, imparcial e domesticada, 
muito pelo contrário, vive pela tensão constante na diferença e di-
versidade, porque não se conforma nem conforta pela higienização. 
Pensar na vivência da epistemologia mestiça é caminhar no terceiro 
incluído. Isso permite entrever nas conversas as diversas violências 
decretadas pela higienização e domesticação das intervenções. Sair 
da dicotomia é justamente entender pelos entre lugares, porque é ne-
les que as violências se sofrem e vivenciam. Daí a pergunta “o que se 
apaga quando se apaga uma intervenção?” não será respondida nem 
entendida pelas dicotomias e determinismos conceituais.

Todo esse movimento de compreensão está em continuidade nas 
pesquisas/estudos que viemos construindo no âmbito da Faculdade 
de Comunicação/UnB. Neles se busca compreender as práticas comu-
nicativas definidas como pichação e graffiti, entendidas como marcas 
de ressignificação urbana, espaços de potência, resistência e ressig-
nificação da cidade-urbano. O desafio é perceber abertamente outras 
formas de intervir. Quer dizer, atentos à diversidade de atos antro-
pofágicos que potencializam essas práticas como essencialmente 
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comunicativas ao serem compreendidas como processos de signifi-
cação e expressões diferenciadas, muito além de um mapa e situação 
geográfica específica. Nesse nó conceitual, amarra-se a proposta de 
pesquisar tais manifestações (individuais ou grupais) na esfera do que 
entendemos por estudos das variadas intervenções. E, dessa manei-
ra, poder avançar com relação a estudos anteriores na compreensão 
das ambiências de intervenção e interposições urbanas como signi-
ficativas e interligadas.

Entende-se o convite aqui exposto como um trabalho de caracte-
rísticas e de inspiração semiótica, na lógica inferencial abdutiva ao 
possibilitar compreensões das ressignificações urbanas como vivên-
cias cidadãs. Por isso, tais gritos ofertados nos diversos suportes e 
formatos, como maneiras de expressar e redefinir cenários, têm ações 
contínuas nas suas condições de produção e reconhecimento. Nessas 
inferências, de inspiração semiótica, a rua toma-se um laboratório 
para compreender as atividades criadoras das pichações e graffiti. 
Como hábitos de ação que expressam e constroem identidades vá-
rias e diversas, convergentes-divergentes.

Então… nos interessa compartilhar alguns operadores de senti-
dos, que permitirão compreender melhor e basicamente o projeto de 
pesquisa no qual se ancora esta experiência das conversas aqui com-
partilhadas. Quer dizer, nosso lugar de fala.

Ao observar as relações das pichações e graffiti com outras ma-
nifestações e intervenções, podemos ler justaposição de eventos 
narrativos que muitas vezes não estão explicitados, porque, enquan-
to processo, inserem-se também como matriz de leitura e interlocução 
com os diversos suportes urbanos. Tais intervenções têm condições 
específicas de narrativa e, por elas aparecerem diante dos nossos 
sentidos, vão além do suporte, lugar e material de execução – são 
narrativas de ressignificações urbanas.

É possível localizar o estético no sentido de constante renovação, 
transformação e modificação da organização e dinâmicas cotidianas, 
pelo aparecimento de novas direções de sentidos e trajetórias de cida-
de. A cidade explode pela significação que cada ator social atribui aos 
encontros e desencontros com traços e valores da memória e cogni-
ção habitual urbana. Desse modo, compreendemos a existência estética 
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como compartilhamento de situações, ações e reações, que desenham 
as experiências cidadãs, e onde o urbano configura-se pela dinâmica 
das ações sociais caracterizada pelos sujeitos que lhe dão sentido. E não 
pela dicotomia redutora e moralista de lindo/feio.

Refletir nessa perspectiva permite compreender as singularidades 
relacionadas ao âmbito dessas e outras intervenções como significa-
ção das apropriações e reinterpretação urbana pelas diferentes ações. 
Como identificar as matrizes – amplas e restritas – das singularidades 

de sentido nas pichações e graffiti, para constituir o tecido da circu-
lação de sentidos, para entender as intervenções como experiências 
estéticas, de apropriação e recriação urbana. Isso permite entender o 
sentido comunicacional das intervenções urbanas como peculiaridades 
estéticas interligadas além do tempo cronológico de contemporâneo 
e antigo, etc.

A proposta é pensar e entender as pichações e graffiti como apropria-
ções e processos de significação, como processos comunicacionais na 
circularidade de sentidos para compreender o espaço urbano (paredes, 
muros, lixeiras, carros, etc.) na sua interação pela ação das mensagens 
instaladas fora do ambiente institucionalizado (museus, suportes per-
mitidos, etc.). As pichações e graffiti mostram uma riqueza muitas vezes 
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ignorada de significados, por isso, ao falar de processos comunicacionais 
fazemos referência à produção da experiência urbana, tanto nas suas 
singularidades como universalidades. Isto é, pensar sobre as ambiên-
cias significativas e interligadas propostas pelas diversas intervenções.

Relacionamos tudo isso a outros estudos e pesquisas que viemos 
desenvolvendo, nos quais temos a possibilidade de inferir que as mu-
lheres pichadoras/grafiteiras sofrem mais a violência que os homens 
pichadores/grafiteiros. Obviamente que todos sofrem (estigma, cri-
me...), mas no caso das mulheres é mais intenso e também simbólico. 
Uma questão que fortalece essa inferência é, também, que no ambien-
te mediático o pichador é um universal masculino, na lógica mediática 
não é apresentada a mulher como pichadora. Assim, a figura mas-
culina da pichação toma conta da cena. Observa-se isso também na 
pretendida domesticação das pichações (e graffiti). Os famosos são 
«OS» (masculino) pichadores, reforçando figura de pichador homem. 
O feminino torna-se exótico, estranho e até folclórico, sendo esta úl-
tima designação uma forma de domesticar o lugar da mulher nesse 
tipo de expressões e intervenções. Para o dogma de apropriação ur-
bana, a rua é de meninos, as meninas devem estar resguardadas pela 
sua debilidade e incompetência expressiva, o que torna a situação hi-
pócrita e paradoxal.

Há uma leitura, aliás, uma narrativa que entende que as pichações 
acontecem geralmente à noite no espaço urbano e em locais «não ade-
quados para mulheres», onde as interações sociais caracterizam-se pela 
violência, pela repressão, onde nem sequer há estereótipo desde os ou-
tros (não pichadores) sobre a mulher. Isso porque os estereótipos estão 
construídos quase exclusivamente sobre os homens e, dessa maneira, 
é interessante pensar que até os estereótipos sobre os pichadores são 
de exclusividade masculina, algo que as entrevistas permitem aprofun-
dar e discutir.

Eis a importância de problematizar os processos moralistas que, 
lamentavelmente, tornam-se cada vez mais efetivos pelas receitas ana-
líticas dos manuais na hora de elaborar ‘matrizes interpretativas’ das 
diversas intervenções. Isso, pela ação institucionalizada sobre a ordem 
da interação entre sujeitos, onde a condição de gênero se estende e pro-
jeta como estigma de classe, status, possibilidades, insider, outsider…
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A identificação como minoria é outorgada ao indivíduo como uma 
categoria estigmatizante, ligada visivelmente à pessoa pela cor, sexo, 
sexualidade, sotaque, ou marcas signaléticas como nome pessoal, lugar 
de moradia, e naturalizados como atributos hereditários (dito de outra 
forma, uma “raça”). Isso delega automaticamente um sentido de inca-
pacidade de assumir posições e status em uma determinada sociedade. 

Por esse motivo, é importante entender que a dimensão de gênero 
propõe, ou melhor, desenha uma base à qual se estaria sobrepon-
do outras dimensões, de opressão e discriminação que esses grupos 
(pichador-grafiteiros) vivem antes e durante as apropriações e inter-
venções urbanas. As conversas presentes no livro levantam questões 
importantes na esfera dos estudos de gênero como intersecionalida-
de. Interessa também observar que, pela necessidade de se livrar de 
alguns desses estigmas (marcas estigmatizantes), tem-se inclusive 
a tendência a uma autonegação, potencializando essa introjeção in-
denitária, por exemplo, a distinção entre picho (vandalismo), graffiti 
(arte). E, em muitas observações que viemos realizando, denota-se 
essa necessidade de distinuguir, de dividir e estabelecer uma dico-
tomia, muitas vezes de maneira implícita.
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As inferências construídas a partir das falas propostas pelas e pelos 
entrevistadas/os são o desafio que assumimos como grupo de estu-
dos. Quer dizer, não uma indicação do tipo de leitor ou leitura a ser 
feita, muito pelo contrário, compartilhamos as falas como elas foram 
registradas, nas suas particularidades expressivas. Por isso, as for-
mas de expressão foram respeitadas e não alteradas visando um ou 
outro tipo de linguagem ou construção gramatical. Queríamos ofere-
cer as falas como foram compartilhadas por parte das entrevistadas 
e dos entrevistados. Aliás, o livro se coloca no jogo como uma peça 
do xadrez interpretativo, um labirinto com características de deser-
to, porque as paredes estão ausentes e sem paredes a possibilidade 
de se perder aumenta de maneira interessante. 

É isso, o livro é um tecido de vivencias que se constroem e cons-
troem narrativas de resistência ao dizer outras coisas que não estão 
nos roteiros midiáticos ou no êxito do bem-sucedido. Por isso, a ideia 
que atravessa o livro é fortalecer e resgatar o lúdico como ações para 
resignificar uma idade que, tombada, pede ajuda para viver não tão 
“higienicamente correta”. E entendemos que essas intervenções são 
veias e pulmões que permitem oxigenar um planejamento anti-hu-
mano e de exaltação e veneração automotriz. Tomara que as falas 
permitam avançar na compreensão das singularidades significativas, 
interligadas no contexto urbano de convivência e apropriação cida-
dã. Eis as conversas…



EntrEVozEs... 
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O pixO surge de maneiras muitO singulares nas vidas da periferia. O 
relato a seguir é de um casal que vive em Taguatinga, região adminis-
trativa do Distrito Federal, que se encontrou em meio ao vandalismo 
e a arte do fazer. Domo (22) e Gabirú (21) estão juntos há 5 anos e 
são grafiteiros que flertam com a sujeira das ruas, ambos apaixona-
dos pela arte urbana.

Domo Conheci em 2006 a cena do pixo, pixação de Brasília que é 
muito diferente da de São Paulo. A pixação de São Paulo é muito mais 
focada no ego de cada um, e as galeras de lá se dividem diferente das 
daqui. Aqui cada um tem seu nome na galera, assino meu nome e o 
nome da galera. Lá em sp é o nome da galera e bem pequenininho 
meu nome, só alguma coisa que dê pra identificar que fui eu que fiz, 
só a sigla do nome. Eu peguei as minhas referências do quadrinho, 
gostava de desenhar quadrinhos, desenho infantil, cartoon, essas pa-
radas. Aí, como a minha realidade é bem diferente, não tinha curso 
de quadrinho e os que tinha era só desenho de mangá, no máximo. 
Era só pra saber desenhar e ponto, daí como não tinha uma referên-
cia ‘da hora’, a referência que eu achei mesmo foi a da pixação, as 
letras desenhadas e aquilo me chamou atenção muito por fazer parte 
da minha vida sem eu querer. Você sempre vai encontrar a pixação, 
pelo menos se você morar em um bairro por aqui e ‘pá’.

Conheci o pixo mesmo pela criminalidade. Mas não tinha cora-
gem e então comecei pelos stick que é uma parada que ‘cê’ cola e se 
‘nego’ ficar indignado ‘cê’ tira, tá ligado?! Então é uma parada mais 
faixa branca da arte de rua. Fiquei fazendo stick um ano e pouco, e 
depois, como era muito difícil fazer stick... se você não faz handmade, 
você tem que pagar gráfica, tem que ter algum contato com gráfica… 

Comecei a fazer tag, só rabiscar tag pequenininha de canetão, 
muitas vezes feito à mão também. Fiz mais uns dois anos pra me 
acostumar a fazer na rua e surgiu o grafite na minha vida. O grafite 

Como vocês começaram a fazer  
intervenções na rua? Contem um  

pouco das trajetórias de vocês.
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dá pra dividir em dois, grafite comercial e grafite vândalo, da rua, am-
bos ficam na rua, mas o que difere os ‘bixo’ mesmo é a autorização 
e a não autorização do ‘bagulho’. E assim, a maioria das vezes que 
você faz autorizado as pessoas dão ideias do que fazer e você só de-
senvolve. O grafite feito no vandalismo não, ele é mais cru, é mais 
você, é só aquela ‘fita’. 

Me achando nessa fita de grafite, rolava uma oficina ali no 14, na 
escola 14 de Ensino Fundamental, com o Scoob, que é um grafitei-
ro comercial aqui de Taguatinga e de wild style. Wild style é aquelas 
letras mais elaboradas, com setas… aí já vai entrando no âmbito de 
estilos de grafite... Fui procurando onde eu me encontrava nos esti-
los de grafite e veio o bomb, que na verdade é o começo do começo 
do grafite… São letras simples, redondas, na maioria das vezes assim 
perfeita, e é sempre o nome do grafiteiro, o vulgo da pessoa e o jei-
to que ela estiliza, ela coloca a personalidade dela no alfabeto que já 
existe, depois a gente vai fazer letra própria. Já achado o estilo que 
eu comecei a desenvolver, comecei a pegar referência do que está a 
minha volta, tanto do bairro de onde eu moro, quanto com as pesso-
as que eu convivo, essa ‘fita’ aí… Assim que começou.

Gabiru Pô, comecei a fazer a arte quando me juntei com o ‘querido’, 
mas antes eu já fazia desenho, sempre gostei de pintar, fazer telinha, 
desenho no papel, camiseta, essas coisas. Eu já comecei sem saber 
de nada, só vendo o do Domo eu fui aprendendo. Depois veio essa 
questão de letra, estilo e tudo mais... Mas eu não sigo nada disso, 
sempre foi ali o gaBiru, boto uns ratos ali, uns gordim, aí fica original. 
No começo saia umas coisas bem feias, não conseguia de jeito ne-
nhum fazer letra porque era difícil, aí fui fazendo mais no papel que é 
mais fácil para aprender e foi treinando que surgiu as letras, você vai 
criando ali e depois joga na parede. Assim foi ficando melhor, fican-
do mais original. Antes até copiava umas letras, uns detalhes.

Gabiru Gabiru é um rato de esgoto, foi uma amiga minha que me deu 
esse apelido e um dia ela me contou o que era de verdade… Considerei 
bem amorzinho o apelido e até que ficou bom, Gabiru com bomb, 

E como surgiu o vulgo de vocês?
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sujo, da rua… Casou certinho. Acho que é mais fácil de ler e identifi-
car, procuro fazer mais de boa, suave.

Domo Eu tava procurando um nome e conheci a estética das letras muito 
por revistas de grafite que tinha na época, não tinha tanta internet ain-
da, então as referências eram na rua e nas revistas… Tinha um álbum de 
grafite que tinha as letras escritas de várias formas... Comecei a fazer, 
escrever e tinha algumas letras que eu não conseguia fazer. Acabei fa-
zendo só as que eu conhecia. Começou com ‘grato’ (de grafite) e o Domo 
surgiu do desenho da nickelodeon, e pela referência do rap.

A gente faz parte do ‘Os 65’, que vem do artigo 65, que é enca-
rar entre a cruz e a espada, encarar a parada que odeia te deixar um 
registro eterno. Surgimos ali na Qnf, na praça, com um grupo de ami-
gos que tava começando a fazer bomb. A crew nasceu junto da nossa 
ação na rua. A galera entra na crew por afinidade, às vezes as pes-
soas querem ir pra outra crew… Antigamente era gangue, mas ficou 
muito filiado a quadrilha de crime e pá, por isso chamamos de crew. 
Hoje são 13 integrantes.

Domo As influências da galera daqui é muito de bairrismo, você 
pega de referência a galera que tá no seu bairro, onde você anda. E 
todo mundo tem uma galera, uma crew, onde tem muito essa para-
da de respeito. Como é muito de ego também, todo mundo quer ser 
o melhor, e acaba que um quer ser melhor que o outro e aí surgiu o 
atropelo, um querer derrubar o outro, anarquizar um ao outro, no co-
meço só passava um traço e escrevia o nome em cima.

O grafite é feito na rua e a gente se torna tanto artista quanto apre-
ciador da parada, sempre tem grafiteiro novo, velho, todo mundo 
sempre muda de estilo ou cria parada nova… Então, muito da minha 
referência veio aqui de Taguatinga e da Ceilândia, por ser mais próxi-
mo, e do Plano, por ser a cena mais famosa, onde rolava os encontros, 
eventos… As pessoas da cena de Brasília são muito pé atrás pra fazer. 
Acho que falta iniciativa pra fazer sem ter medo do que vai cobrar. ‘Os 
65’ surgiu muito dessa fita de admirar a galera que fazia aqui em Taguá 
da maneira simples, a gente sempre gostou de fazer da maneira simples.

Quais são as suas influências?
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Gabiru Acha tinta no lixo, ganha. O grupo junta pra comprar as tinta.

Domo Quem grafita é por amor, porque cê num ganha nada… Na verda-
de, você perde muita coisa. Fazer as coisas se tornarem mais acessíveis. 
Tudo que der pra aproveitar nóis aproveita. Como um amigo nosso diz: 
“um dia os pixo vão decorar casa de bacana”. É pela paixão, se fosse só 
pelo ego a galera desistiria. Porque é uma parada que não retribui, você 
não recebe nada em troca daquilo… e isso te preenche de alguma forma.

A gente sempre circulou muito ali no Plano, tinha lojas de grafite 
que não existem mais, eram todas lá. E lá a parada era muito dife-
rente, até a repressão era muito maior, aqui ‘nego’ passa e vê um 
muro que já tá velho e nem liga. Lá é qualquer rabisco já “nossa, tá 
ali fazendo uma pixação”. Na W3 é um bom lugar pra você ver o que 
é grafite e o que é street arte, a W3 tem muito grafite feito com au-
torização. Mas tem muito pixo, graffiti ilegal também. A W3 é até 
conhecida fora de Brasília como um pico, assim como algumas ruas 
da Ceilândia, Taguatinga…

Todo grafiteiro começa fazendo no vândalo, mas tomar processo é 
difícil, assim como tem muita penalidade e pra quem tá mais velho e 
quer continuar prefere fazer com autorização, ganhar uma grana, tornar 
aquilo sua profissão. Alguns manos não acham isso legal porque difere 
da ideia original. O vandalismo é mais livre, mesmo tendo comprome-
timento com a rua. Tem o lado do ego e o lado do protesto, falam que 
o lado do ego é sujo porque você se deixa levar assim pelo seu nome, 
continua marcando em todos os lugares, quer mandar na cidade inteira 
sem barreira nenhuma, a lombra do ego também, em contrapartida do 
protesto é que não precisa ser uma frase de protesto, o ódio que gera 
o pixo é o protesto real, ‘nego’ se importa com a parede branca mas ao 
lado da parede branca tem uma ‘pá’ de gente usando crack. 

Pixo é tipo o morador de rua, é a parada que ninguém quer ver, nin-
guém quer saber… Querem acabar com o pixo pra não existir mais, mas 
existe, tá ligado? Se você pegar os nomes da galera de sp é bem carac-
terístico da cidade, é “Os maltrapilho”, “Os mais que nada”, “Os mais 
imundos”, é olhar onde está e isso refletir no pixo. O pixo é do ego, mas 
tem aquele sentimento de que nada vai mudar, não se sentir integrado a 
ferramenta de mudança. O jovem de periferia tem que correr 50 passos 

Como é a dinâmica das intervenções?  
Você tem algum lugar preferido para  

pixar? Como consegue as tintas?
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pra chegar onde os mano que tem uma condição estão, até porque cul-
turalmente a quebrada tem pouca coisa.

Gabiru Somos donos também! Eles fazem esse banco aqui pra sentar 
mas não sabem como esse banco é ruim e desconfortável, o negó-
cio pode ter um detalhe… É nosso também, por isso vamos deixar 
uma marca ali.

Domo Tem dois focos do público e do privado. Há o prazer de fazer 
no público porque é uma afronta… A gente ouve muito que “ah, mas 
não é o deputado que limpa, é uma pessoa do gueto que limpa”, mas 
não é pelo limpar é mais a denúncia de que aquele bagulho também 
é nosso e tá tudo uma bosta, quando cê tá afim de falar isso seu gra-
fite também expressa muito na hora. E o privado também porque tem 
o prazer de pegar o bagulho pra você. O pixo não tem essa função 
de ser o super herói da quebrada, é bem vilão na verdade. É trágico 
e cômico… Rir da desgraça.

Acho também que essa comunicação do grafite e do pixo com as 
pessoas que não conhecem o movimento é bem limitado, se a pes-
soa não conhece vai ser difícil de ler, mesmo que as letras sejam até 
normais, por ser mais feita na lata…

Gabiru Já rolou da gente tá fazendo e a pessoa perguntar: “Vocês 
não fazem uma paisagem? Não fazem Jesus?” (risos)

Domo Acho que a primeira vez que eu tomei um choque de que isso 
interferia na vida das pessoas foi assim… O primeiro corre que eu le-
vei, eu tava fazendo uma tag numa placa de trânsito e já desceu um 
maluco do carro já correndo atrás.

Donos da rua...
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anjO tem 23 anOs e grafita desde 2006. Durante o Ensino Fundamental 
começou a se interessar vendo os moleques que grafitavam na esco-
la, que eram pixadores. Na época, já desenhava e pensou que poderia 
se ligar à cena a partir do desenho, foi quando começou a se envol-
ver, gostou e nunca mais parou.  

Eu comecei a curtir o style do desenho, eu percebi que era diferente 
do que as pessoas faziam, e achei que valia a pena investir, que era 
uma área que eu poderia ser criativo, mas ainda assim ter um parâ-
metro pra poder desafiar, ter um nível de desafio, eu achava massa 
isso, eu gostava, sempre curti essa lombra.

Eu assino “Anjo”, vulgo “Anjo”, eu já assinei outros nomes, mas eu nem 
uso mais, eu usei poucas vezes, nem lembro também. Eu lembro que 
o único que eu gostei foi Anjo por causa das letras, não tem nada a 
ver com o nome, são só as letras que eu curto. Não véi, eu sempre 
curti a lombra, porque meus brother nunca me chamaram pelo meu 
apelido né, nunca atendi por “Anjo” na rua, assim poucas vezes, um 
ou outra que chama. Então, eu sempre liguei como a pessoa, a mes-
ma coisa, eu era a mesma persona. 

Pô, véi, eu acho a pixação muito da hora, pois ela é literalmente você 
exigir da cidade seu espaço de interação. Eu li uma vez em uma revis-
ta, acho que era a revista Nill, daqui de Brasília, e tinha uma entrevista 
com uma grafiteira e ela pegava e falava que o grafite é igual a tatu-
agem pra rua, ela não é uma intervenção urbana, ela é a composição 
urbana. A pixação é a mesma coisa, é a composição urbana, ali vai 
mostrar o nível de intelecto do cidadão ao redor, da cultura urbana 

Com qual intenção começou 
pixar/grafitar?

Como foi a criação do vulgo? 
Há criação de um sujeito? 

O que pensa sobre pixo/grafite? 
Qual conceito, essência? 
Tem um contexto social?
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dele, da cultura dele dentro de casa e fora de casa, ter noção de es-
paço também. Você aprende que todos os espaços na verdade é seu, 
e mesmo não sendo né, você vive ao redor dele, você interage com 
ele, você convive. Então, é uma coisa que tipo assim, faz mais sen-
tido você estar interagindo do que você ser privado, né?! Eu acho 
essa vibe bem determinante pro grafite e pra pixação, a exigência de 
espaço, porque o metrô pode ter aquela propaganda e não pode ter 
um grafite de um artista local, é a mesma coisa, sacou?!

Pô, véi, normalmente é muito ligado com a cultura ao meu arredor, 
musical ou do dia-a-dia. Por exemplo, eu na época que era muito li-
gado com o hardcore, com outros movimentos assim, eu fechava 
muito na ideia de fazer o grafite com um teor mais clássico, em uma 
ideia mais tradicional, que passe um contexto mais sólido. Aí, depois 
eu fui passando dessa vibe e comecei a introduzir em uma área que 
eu gostava mais, uma arte ainda clássica do grafite, mas com cores 
mais vibrantes. E aí comecei a misturar as tendências, não tem como 
você seguir um estilo, tem que estar o tempo todo introduzindo cul-
tura na parada, porque senão, sei lá, você meio que fica retrógrado.

Tem artistas que eu gosto pra caralho, tipo o Obey, é a referência 
que eu tenho muito pesada, é um cara que eu admiro, e nem é pela 
ideologia, apesar de ser muito massa e ser parecida com a minha, 
mas é pela arte. Eu curto a arte do bicho, é exatamente aquilo, eu 
tô interagindo nesse espaço, mas eu estou interagindo o quanto? Eu 
estou enfeiando? Eu estou embunitando? O que eu estou fazendo? 
Sacou? Tipo assim, ele faz isso nessa vibe, ele realmente é um ati-
vista gráfico, eu acho que isso é muito da hora. É exatamente isso 
que define o grafite, é um ativismo gráfico, é artístico, é uma parada 
que você tá metendo a cara, dando seu nome, dando sua identidade 
ali, é foda! Eu gosto também do Boris Good Guy, ele é muito sty-
le, ele é da Bulgária, ele já foi preso por grafite e ele não pinta com 
o rosto coberto. Ele pinta com a cara aberta mesmo, e tem câme-
ra toda vez, e todo mundo pega ele toda vez, filma ele, mas nunca 

Qual a temática do que você pinta? 
Segue alguma linha? Qual?

Você tem referências históricas, quais? 
Alguma referência foi surgindo na rua  

conforme você pixava/grafitava?
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Pixação de Ekos e Anjo, local desconhecido, sem data.
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prende ele. E quando prenderam o bicho, ele ficou preso um tem-
pão. Ele tá devendo uma grana pra União Europeia e ele continua 
pintando grafite, ele coloca a cara dele no grafite e não tá nem aí, 
e coloca o nome, o @ do teu instagram e foda-se. É muito foda, eu 
admiro isso aí, porque é realmente bater de frente.

Das referências que surgiu no corre diário de pintar tem o Priks, é 
uma das maiores referências que eu tenho de grafite daqui de Brasília, 
ele é do bairro que eu cresci, que é o Valparaíso, e foi a referência 
que eu tive artística, né véi, de meter a cara, de ser artista e ser ati-
vista de certa forma. Eu tive a oportunidade de grafitar com ele e 
conhecer outros caras que na minha quebrada eram lenda, que foi o 
Atoa, Flash, Gsl, uns cara assim, que são notáveis, que você admira. 
Eu tive contato com algumas lendas que eu admirei muito e foi mui-
to legal, é gratificante. 

Eu acho assim, que a partir do momento que você cria algo novo que 
seja comercial é uma coisa, desde que você não faça releitura, né? 
Se você fizer releitura já não é artístico, né? É releitura, é igual um 
cover, o cover ele só mostra o seu desempenho instrumental, você 
sabe lidar com o material, mas você não é artista. Então, tipo assim, 
eu acho que é bem complexo isso aí, ser comercial e ser grafitei-
ro são duas coisas bem distantes. Se bem que o grafite é comercial 
porque ele é urbano, e tudo que é urbano hoje em dia vai ser comer-
cial consequentemente. Então, dá pra gente determinar bem o que é 
legal e o que é paia, mas eu não sou muito a favor de você fazer gra-
fite pra vender, você fazer grafite e ser descoberto é bem mais legal. 
Tem um ícone de São Paulo que é muito foda, o Sliks, ele foi desco-
berto por ser “vagabundo”, tá ligado?! Pixava mesmo, marcava tag 
em todo lugar, vandalizava o que dava, pinta onde pode, faz bomb, 
sujo, no visual dele, do jeito que ele gosta e foi o que virou para ele, 
sacou? Ele não precisou ser comercial, ele foi estético, bem melhor. 

Eu acho que o espaço interage de alguma formas. Por exemplo, a ar-
quitetura interage, porque normalmente lugares periféricos não tem 

Como lida com o mercado 
da comercialização do grafite?

Qual o conceito que o espaço quanto 
suporte tem pra você?
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a arquitetura muito elaborada, né, véi? Normalmente o grafite lá é 
elaborado, é decorativo, mas quando você vai ver ele na cidade, no 
centro urbano que inspira mesmo, com prédios, com carro, com roupa 
por exemplo, cores, né, você vê que o cara desenvolve bem melhor, 
ele desenvolve uma outra estética. Tem muita gente que tenta cho-
car e tem muita gente que tenta agradar e aí se supera, aí já entra a 
parte do comercial de novo, sacou? É muito complexo.

Eu faço só uma coisa, olho pra um lado pra outro, se não tiver polí-
cia vindo, tá lindo (risos).

É muito massa, eu gosto, eu prefiro na real, acho que se eu tiver que 
ser famoso por causa de grafite vai rolar de qualquer jeito. Eu só vou 
ter que tá colocando o nome na rua, e independente, eu não faço 
esse corre em prol disso, mas se rolar vai ser muito legal, porque eu 
vou conseguir vender o que eu faço e o que eu acho legal assim, tra-
balhar com isso e viver disso.

Eu nunca tive treta com ninguém, então eu não sei muito bem como 
lidar, mas, assim, eu acho que o certo é a gente compreender que 
todo o espaço está sendo disputado por todo mundo e se alguém pe-
gou primeiro não é seu, né, é de quem pegou primeiro. 

Eu nunca fui preso, eu também nunca passei perrengue com polícia, 
sempre consegui grafitar e não dá nada, também não grafitei em mui-
tos lugares arriscados, eu sou mais cauteloso. Mas, assim, eu acho 
que isso é legal, porque te incentiva ser criativo, o desafio faz o ser 
humano evoluir, quanto mais desafio mais legal. Claro que também 
não precisa ser um desafio absurdo, igual costuma ser, é chato às 
vezes, tem repressão de todos os lados dependendo do lugar, mas é 
massa porque faz o cara evoluir, o cara às vezes tem que ficar mais 
rápido, mas ele gosta de um estilo mais trabalhado, então ele tem que 

Como você escolhe o lugar que vai pintar? 
Tem algum lugar que não pode?

Qual a importância 
do anonimato pra você?

Como dialoga com outros grafites/pixos? 
Tem alguma treta?

O que você pensa sobre repressão, 
ilegalidade? Já foi preso?
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desenvolver aquele estilo rápido. É massa isso porque o cara evolui 
muito mais, é genial, é tipo o cara que não tem o computador bom, 
mas quer mexer com photoshop, ele se vira mil vezes mais do que o 
cara que tem um macbook, é muito doido isso (risos).

Eu gosto porque eu acho que mantém jovem, me mantém vivo, atu-
al. Se eu fizer 40 anos e tiver pixando ainda eu tô jovem, foda-se!

Não tem versos, os dois são style, tem que andar junto mesmo, um 
iniciou o outro, não tem caô, você é grafiteiro você começa a pixar, 
você é pixador você começa a grafitar, ou conhece, se aproxima. Tem 
várias provas vivas aí, tem vários famosos, os Gêmeos mesmo é pro-
va disso aí. 

Tem diversas situações, né? Tem gente que quer o reconhecimento 
da quebrada, ser amigo dos caras da quebrada e todo mundo gostar 
do trampo dele pra sempre, e tem gente que quer que o mundo veja 
ele, tipo o jeito do mundo te ver é esse. E a gente também tem que 
enobrecer, a gente é a nova geração, sacou? A geração anterior teve 
vários ícones artísticos foda, que não tinha esse acesso e nem essa 
visualização de espaço urbano igual a gente tem, eles não faziam es-
sas coisas, tanto é que a arquitetura era bem crua e tal. O único povo 
que você vê fazendo essas coisas e é um povo que ganha bastante 
dinheiro, é o povo islâmico. Basicamente, eles usam azulejo, faz mo-
saico, faz essas paradas e é lindo, é foda, eles se preocupavam com 
a estética de fora, mas eles não faziam isso pra vandalizar nem nada, 
e nem marcar território, era só pra ser bonito. Mas assim, os outros 
artistas poucos faziam isso, na maioria das vezes era o design do in-
terior tá ligado, a geração de agora pensa no lado de fora, quer ver 
por fora de uma maneira diferente e isso aí veio da arte urbana. Se 
não tivesse sido isso, não ia criar essa visão.

Por que você grafita/pixa?

Grafite X PiXo – O que você teria 
pra dizer? Pixo é vandalismo pra você?

O que você acha do pixo e do grafite 
estarem se vinculando à arte, dentro 

das galerias, museus? 
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Rola a ideia de que eu quero gostar e quero que as pessoas gostem.O que passa na sua cabeça quando 
você está pintando?

Pixação de Anjo na Superquadra 107 Sul, em Brasília-DF. 
Fotografia de Renata Almendra. Julho de 2019
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Eu gosto de pintar desde sempre. Acho que foi com 14 anos que fiz a 
minha primeira tela, e pintando com tinta a óleo. Eu pintava sempre 
em tela, mas teve uma época em que eu decidi fazer uma parceria 
com uma amiga minha, que é a Rafaela, que é a dona aqui da Galeria 
Bras.ilha. Ela costurava e eu comecei a fazer pintura em tecido, en-
tão a gente decidiu criar uma marca, a Vodoo, e fazer uma coleção 
de bolsas. Nessa época, eu comecei a desenvolver mais o meu esti-
lo e comercializar o que fazia. 

Depois disso, em 2010, foi quando eu decidi fazer grafite. E, aí, 
assim, existe a minha vida antes do grafite e depois do grafite, né?! 
Todas as portas e janelas se abriram para mim depois que eu comecei 
a grafitar. Porque é aquela coisa, eu pintava, só que não gostava de 
muito de mostrar para os outros, ficava meio receosa, pintava e guar-
dava atrás do guarda-roupa... Eu sempre fui muito de guardar para 
mim e sempre fui muito tímida também. Então, eu ter essa relação 
com a arte e me expor sempre foi um pouco complexa. E eu comecei 
a fazer grafite justamente por esse motivo. Eu tinha muita vontade de 
conhecer outros artistas, de conhecer outras técnicas. Queria muito 
me desafiar com essa questão da timidez porque era uma coisa que 
me atrapalhava muito, a falta de comunicação mexia muito comigo... 

Então, no meu aniversário de 23 anos, eu falei “cê precisa de uma 
mudança radical nesse momento”. Aí peguei uma grana que ganhei de 
aniversário e decidi comprar minhas latas de tinta. E aí eu falei “vou fa-
zer meu primeiro desenho para ver como me sinto, porque eu vou estar 

Como começou sua relação  
com a arte, com o grafite?

Brixx é uma artista versátil: pinta telas, é curadora de exposições, 
designer de interiores, além de grafitar pelas ruas do Distrito Federal. 
Nessa conversa, Brixx nos conta sobre sua trajetória no grafite e a pre-
sença feminina nesse universo tão marcadamente masculino.



Ix Chel B. Carvalho, Larissa Nascimento e Rubens de Souza | Brixx

29

Grafite de Brixx em parada de ônibus na Asa Norte, Plano Piloto, Brasília-DF, 2016.

Grafite de Brixx no muro da Olaria – Casa de cultura e educação popular. 
São Sebastião – DF, 2017.
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Grafite de Brixx em Montreal, Canadá, 2019
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pintando, não vou ter como me esconder. Não é como pintar dentro de 
casa. Eu vou ser obrigada a lidar com as pessoas que estão na rua. Vou 
ter que enfrentar essas pessoas.” E aí, eu me propus esse desafio de pin-
tar na rua por uma questão totalmente pessoal mesmo, com o desafio 
que eu quis colocar para mim, para ver como eu me saía em relação a 
isso. E aí, quando eu fiz o primeiro grafite, eu já achei incrível, uma ex-
periência muito legal, comecei a pintar a cidade inteira. 

O pessoal começou a ver o meu trabalho e foi quando eu recebi o 
primeiro convite para expor numa galeria importante, que era Espaço 
Cultural Contemporâneo, o eCCO. E o que me proporcionou isso foi 
o grafite. Eu fiz essa exposição, que foi a primeira de arte urbana da 
cidade. Depois disso, muitas outras coisas foram acontecendo, o pes-
soal via o meu trabalho na rua e tentava entrar em contato comigo 
pela internet de alguma forma, saber se eu fazia por encomenda. Aí 
eu comecei a fazer tela por encomenda, pintar interior de casa, pin-
tar fachada de loja. Comecei de fato a trabalhar com arte de forma 
fixa dessa forma. Hoje em dia eu trabalho só com isso, né?! 

Trabalho tanto com essa parte de artes visuais das obras de arte 
mesmo, tanto com a parte do grafite e, por formação, eu sou desig-
ner de interiores. Então, quando os clientes me chamam, eu já dou 
ali uma opinião de como a gente pode usar uma cartela de cores de 
acordo com o ambiente que o cliente tem em casa. Então eu estou 
nesse momento, já não tão tímida (risos), muito mais tranquila. Fiz 
muitos amigos legais nesse processo, grandes amigos mesmo... Tô 
trabalhando com isso e, assim, estou realizada.

É aquela coisa, a cidade é de todos, né?! Esse negócio de ocupar es-
paços públicos é algo que tem acontecido muito em Brasília hoje. E eu 
acho isso extremamente importante porque, de vez em quando, dá uma 
sensação de que a cidade são prédios, que a cidade é uma coisa meio 
desumana, meio distante, né?! Eu acho que a partir do momento em que 
o artista entra em contato com a cidade colocado algo que é de dentro 
dele, para que outras pessoas que não tem nenhum contato com ele te-
nham, cria-se uma relação por meio da arte, da arte feita pelo artista. 
São duas pessoas que não se conhecem, que acabam tendo um contato 

E qual é sua relação com a cidade? 
Como você vê suas intervenções  

dialogando com esses espaços  
urbanos e com as pessoas?
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direto ali, por conta da arte, que é uma intervenção que acabou fazen-
do parte da vida de todo mundo. 

Para mim, o grafite é uma arte extremamente democrática, porque 
ela é para todas as pessoas e para todos os lugares. Independente de 
questão social, gênero ou raça, independente de qualquer coisa, ela está 
na rua e é para todo mundo. Então, a partir do momento que a gente 
intervém na rua, a gente mostra que a cidade também é nossa, que ela 
faz parte da gente também. A gente mostra que pertencemos àquele 
lugar e que ele nos pertence.

Cara, foi muito interessante porque descobri que posso fazer coisas que 
antes eu não imaginava que poderia fazer. Então, essa questão de es-
tar na rua te desperta o olhar pra muita coisa, né?! Você absorve muito 
da cidade e tem a questão interna que influencia muito o que você vai 
criar também. É porque ao estar na rua, cara, é você, você que está lá 
exposto, a tudo e a todos. É uma pessoa que passa, é alguém que para 
pra conversar com você, e aí você já tem uma ideia em relação àquilo, 
àquela história de vida que a pessoa te contou, à estética de uma ar-
quitetura. A arquitetura é muito presente no que eu faço por conta das 
formas, gosto muito de formas geométricas, e gosto muito da união en-
tre formas da cidade e o meu trabalho. E, com o tempo, foi essa relação 
que eu desenvolvi com a cidade que, determinou o meu estilo e deu a 
personalidade para o meu trabalho. A identidade que eu tenho do meu 
trabalho hoje foi construída por conta dessa relação que tenho com a 
cidade, que foi nas coisas que eu fui descobrindo e aprendendo no de-
correr das pinturas, né?! Então, acho que, hoje em dia, eu tenho uma 
identidade muito forte que é graças a essa coisa da rua mesmo.

Então, normalmente eu não gosto muito de pintar casa, né?! Porque 
casa eu acho que é uma coisa muito pessoal, então não me sinto na 
liberdade de intervir... Apesar de que com o grafite você não pede li-
cença, você vai lá e faz. Porém, eu prefiro não fazer em residência, 
em casa particular. Porque eu acho que é uma coisa muito íntima, a 
pessoa construiu aquele lugar, e eu chegar colocando meu trampo? 

E como você se vê nessa troca de relação 
entre o urbano, o exterior e você? Como 

você se encontra? Você disse que se des-
cobriu nessa relação de colocar para fora 

sua arte para todo mundo ver. Como foi a 
construção dessa nova Brixx?

E como é que você escolhe o lugar 
que vai fazer sua arte?
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Sinto que é tipo uma imposição, não acho muito legal, tenho a sensa-
ção de que estou desrespeitando um pouco a moradia daquela casa. 
Então, quando eu pinto casa, normalmente prefiro pedir autorização 
para fazer a pintura. Isso no caso de casa de pessoas. 

Então eu prefiro pintar espaços públicos e pintar comércio de gran-
des empresas, porque aí eu já acho que não tenho que pedir licença, 
acho que é nesse momento que você mostra que a cidade é sua tam-
bém. Gosto muito de pintar lugares abandonados também, porque lá 
você meio que passa despercebido... Quando você coloca um trampo 
lá, você mostra que aquilo ainda faz parte da cidade apesar de estar 
meio desocupado. Você mostra que ainda existe vida, sabe?! 

Então, a regra principal para pintar na rua é: não pintar em cima de 
outras pessoas, seja pichação, seja uma tag, seja um grafite, qualquer 
coisa. Eu acho que o muro é de quem chegar primeiro. Se tem um 
trampo ali, independente de qual seja, eu não pinto por cima. Então, 
para mim a regra é basicamente essa: não pintar por cima de outras 
pessoas. Tirando isso eu acho que tudo é válido, né?! É só ir. E aque-
les lugares que você vê que tem uma probabilidade menor de você 
rodar também, né?! Aquele lugar que tipo comércio, eu pinto mais 
domingo, porque o comércio está sempre fechado, o fluxo de pes-
soas na rua é menor, o policiamento é menor, então é um dia melhor 
para você fazer pintura e não ser pego.

Quando comecei a pintar, isso não foi um problema. Porque eu fui 
fazendo vários amigos e fui muito bem recebida pelos caras para pin-
tarmos juntos, me chamavam para todos os rolês e tudo mais, bem 
bacana. Só que eu comecei a perceber que ser mulher interferia sim, 
a partir do momento em que o grafite parava de ser só aquele mo-
mento de diversão, quando o grafite se tornava algum projeto que 
fosse envolver mídia, envolver um cachê, envolver coisas mais sé-
rias. Eram os momentos que os caras não te chamam para colar no 
evento, eles não te chamam para participar, e eles não querem es-
tar do seu lado, sacou?! Eles não te chamam para pintar aquele muro 
mais foda na cidade que tem uma puta visibilidade. Ele vai chamar os 
parceiros dele, mas, tipo, as minas eles não vão chamar, entendeu?! 

E como é ser grafiteira e mulher? 
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Grafite de Brixx em Brasília-DF, 2018
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Grafite de Brixx em La Virginia, Colômbia, 2016
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Eu já colei em eventos de grafite de ter 50 homens pintando e cin-
co minas, aí eles pegam uma parede lá no cantinho e falam “as mina 
vão pintar aqui”, aí juntam as mina tudo naquele canto, enquanto 
os caras ficam lá pintando os painéis maravilhosos. Então, assim, o 
machismo ele existe no grafite também, porque é um meio predomi-
nantemente masculino, né?! É um meio em que mulheres são minoria, 
e elas são tiradas sim! 

Tem cara que te chama para pintar só porque ele quer ficar com 
você, quer te comer ou coisa do tipo. Às vezes você tá pintando e o 
cara diz “ah, você namora alguém que tá aqui no evento?” Porque 
eles acham que cê deve ser mulher de algum grafiteiro, né?! Cê deve 
ser mulher de alguém. Porque é como se você não pudesse ser uma 
artista que está lá fazendo o seu trampo por conta própria. Essas si-
tuações já aconteceram comigo. 

Então, é um ato de resistência, ainda mais pelo fato de que mulheres 
pintando na rua sozinhas, elas têm os caras que mexem com elas sem-
pre. Não existe você pintar na rua sozinha e não receber uma cantada, 
não tem como. Eu já recebi cantada, cara que tentou pegar as minhas 
tintas, tentou me roubar... Tem homem que é agressivo com você assim, 
que fala “você não deve pintar aqui”, que quer me dar voz de prisão sem 
ser policial, chamar viatura, é complicado, você sente medo... 

Quando cê está pintando, você se sente totalmente vulnerável. 
Porque você está de costas pro mundo, você não está vendo nada que 
tá acontecendo, e se alguém chegar atrás de você, ele faz o que quiser. 
Te pega de surpresa. Então, sendo mulher e pintando eu vou te dizer 
que sinto muito medo. Eu vejo que muitas mulheres também sentem, 
tanto que, embora eu pinte muito sozinha, sempre que posso chamo 
mais alguém para ir comigo, para que pelo menos ficamos duas ali, uma 
de olho na outra, uma cuidando da outra. Às vezes, chamo um amigo 
ou uma amiga pra colar no rolê comigo, pelo menos para estar ali com 
essa sensação de segurança... 

Se eu estiver pintando com uma mina, mesmo assim a gente ainda 
corre um certo risco. Mas se eu tô pintando com um cara é outra coi-
sa. Muda tudo. A presença de um homem muda tudo, sabe?! Agora eu 
acho um absurdo eu precisar de uma presença masculina para ser res-
peitada como uma pessoa. Isso é sinistro. Eu já vi muita menina que 
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gosta dessa ideia de pintar na rua, que tem vontade, mas essas coisas 
vão fazendo você desistir. Tem gente que fala “velho, é perigoso”, “eu 
tô sendo agredida”, “eu tô sendo oprimida e eu acho que não aguento 
essa barra”... E aí a mina não quer isso mais e desiste, né?! Então, ser 
mulher no grafite é um ato de resistência. 

Cara, intervenção urbana é um ato de resistência porque você está fa-
zendo algo num lugar que a princípio não é “seu”, entre aspas, e não é 
aprovado por todos. Então, essa questão de não ser aprovado por todos 
torna mais difícil. Porque você vai ter que lidar com pessoas que aceitam, 
com pessoas que não aceitam e com espaços que de fato não são seus. 
A questão de ser com a cidade tem um lado bacana, mas não é tão fácil.

Sinceramente, não. Eu não tenho essa preocupação porque, antes de fa-
zer o grafite para que as pessoas vejam, eu faço eles por mim. Faço não 
com o intuito de tocar alguém de alguma forma. Falando assim até soa 
um pouco egoísta, né?! Mas, é porque eu escuto muitas pessoas falan-
do que fazem grafite para que as pessoas vejam e sejam reconhecidas, 
mas eu pinto porque acho massa de fazer. Eu pinto as coisas que pas-
sam pela minha cabeça e acho que é uma consequência as pessoas se 
interessarem pelo meu trabalho e pelo o que eu desenvolvo. 

A única coisa que é normalmente o critério que eu uso é que acredi-
to que existem lugares e lugares... Então, a depender do lugar, eu meio 
que seleciono o trabalho que vou colocar. Tipo assim, eu morei qua-
tro anos em São Paulo, então lá eu gostava muito de pintar na favela. 
Quando vou pintar na favela, eu faço questão de colocar o meu traba-
lho mais colorido, mais bonito. Esse é o momento que eu me importo 
com o que as pessoas vão pensar, porque o dia-a-dia dessas pessoas, 
nesses lugares, já é uma coisa complexa assim, já são lugares estetica-
mente difíceis. Às vezes, não tem o asfalto, o esgoto passa embaixo da 
janela... É uma realidade que já é muito precária. Então, tudo que eles 
precisam, velho, é de mais acolhimento, e não de uma pessoa para che-
gar lá e foder com tudo. Então, eu faço questão de dar o meu melhor, 
como se eu estivesse fazendo um trabalho de revitalização, para que 

E como você vê essa relação entre a inter-
venção urbana e a resistência?

Você associa o lugar que vai pintar com 
a mensagem que você quer passar?
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seja bonito para aquelas pessoas e para que elas se sintam bem olhan-
do para aquilo. Eu acho que tenho que ter muito respeito por quem já 
está naquele lugar, tem que ter muito respeito na hora de chegar, esse 
é um momento que tem que ter muita atenção. 

Agora, quando vou pintar em outros lugares, curto pintar em por-
ta de loja, gosto muito de pegar porta de loja, muro de rua, muro de 
viaduto, essas coisas. Muro que tem propaganda na rua e tudo mais. 
Isso daí é uma coisa que eu não vejo problema nenhum de chegar e 
fazer um picho, fazer um bomb, que é um negócio mais rápido, e é um 
negócio que é mais vandalismo mesmo. Eu acho que é esse momen-
to nesses lugares que você coloca a subversão, ali assim, né?! Então, 
existe o espaço para você ser subversivo e existe o espaço para você 
ser mais acolhedor, sabe?

Cara, é muito louco porque a sensação que eu tenho é de que é como 
se o próprio muro te escolhesse, sabe?! Cê vai andando pela cidade e 
vai olhando pras paredes... é como se ele sempre estivesse ali pra você. 
Você olha e bate em você um negócio tipo “é aqui”, sacou?! Ele te toca 
de alguma forma, “é aqui”. E aí o próprio espaço que você vai pintar é 
que te diz o que você vai pintar. Porque nem sempre eu saio de casa sa-
bendo o quê que eu vou fazer naquele dia, eu só peguei as tintas e fui 
embora. Então, eu olho para a parede e penso “pô, aqui cabe um perso-
nagem. Aqui cabe uma letra, cabe algo mais monocromático, cabe algo 
com uma cartela de cores maior”. Então, eu acho que o muro meio que 
te fala o que cabe naquele momento. É uma coisa que nunca, nunca é 
escolhida antes, e de uma forma muito proposital. 

Cara, se tiver um grafite no muro e tiver um espaço muito colado do 
lado desse grafite, eu prefiro não pegar. Porque daí quem passar de lon-
ge vai ficar achando que eu parei com aquele cara para ficar pintando o 
trampo junto, né?! E eu não vou pegar rabeira no trabalho de ninguém. 
Então, eu prefiro não colar ali no mesmo espaço. Agora assim, quando é 
pichação, é uma coisa que eu acho mais tranquila, porque a linguagem 
já é diferente. O picho eu já acho mais livre, rola de você chegar e fazer 

E como você se apropria desses espaços?

Você falou que não coloca sua arte por 
cima de outra intervenção, que o dono do 
muro é aquele que chegou primeiro. Mas, 

se de repente tem algum espaço ali que 
você ainda pode utilizar, como é que você 

dialoga com essas outras linguagens?



Ix Chel B. Carvalho, Larissa Nascimento e Rubens de Souza | Brixx

39

Grafite de Brixx em Setor Lucio Costa, Guará-DF, 2019
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no espaço que tiver e tá tudo bem. Já o grafite eu prefiro não ficar co-
lando em ninguém na rua assim. Prefiro manter alguma distância para 
que a pessoa que está passando na rua ver que cada coisa é uma coisa. 

Sim e, quando isso aconteceu, eu vi quem foi que fez aquele trampo, 
fui atrás dessa pessoa, descobri quem era e falei “você me atropelou, 
então você sabe que posso atropelar de volta e eu vou fazer isso”. 
Então eu fui lá e pintei de novo. Se eu não quiser avisar, eu não avi-
so. Mas normalmente eu quero que a pessoa saiba que eu vi que ela 
me atropelou e, já que era eu que estava ali primeiro, eu prefiro avi-
sar. Já aconteceu de picho me atropelar também. Eu faço de tudo 
para não atropelar ninguém, mas se o cara do picho me atropelou, 
se tiver algum momento que eu passar na rua e vir o picho dele, eu 
me sinto no direito de atropelar ele de volta. É mais ou menos isso.

Antigamente, o estilo de desenho que eu usava na pintura não era o 
mesmo estilo de desenho que eu usava na rua. Porque a técnica que 
eu uso é diferente: numa tela, eu vou usar um pincel, vou usar algo 
menor para coisas mais delicadas e vou poder detalhar mais; na rua é 
uma coisa um pouco maior e eu prefiro fazer coisas que não use tan-
to detalhe. Até mesmo porque a pintura na rua muitas vezes você vai 
passar de ônibus, de carro para ver e assim você não vai se apegar 
aos detalhes, você vai ver o macro, você vai ver o que estiver maior 
estando de longe. Então, a rua é um lugar que você pinta para ser 
visto distante, apesar de você também ser um pedestre e poder ver. 
Então, eu tenho a preocupação de usar menos detalhe na rua, e pelo 
fato de também usar spray, não faço tanta coisa com traço tão fini-
nho. E nas telas eu acabo mudando um pouco o estilo pelo fato de 
usar outra técnica. Pelo fato de ser algo que pode ser visto de perto, 
eu exploro mais detalhes, exploro outras ferramentas. 

E eu gosto muito de misturar tipos de trabalhos. Minha tela, por 
exemplo, não é necessariamente só pintada. Tem tela aqui que é pin-
tada, é bordada, tem escultura, tem aplicação de tecido, de papel, 
de planta. Então, eu uso várias coisas numa obra só, quando ela é 

Já aconteceu de você pintar uma pa-
rede e depois passar por ela e ter 

outra arte por cima da sua?

Você é artista plástica, artista visual, de-
signer, grafiteira e pichadora. Qual é a 
relação dessas áreas no seu trabalho?
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indoor. Mas, apesar de eu usar essas técnicas diferentes e ter essas 
diferenças de detalhe, minhas obras têm a mesma identidade assim. 
A identidade não muda, né? Então, dá para identificar que existe ali 
aquele link entre as coisas, embora exista um diferencialzinho entre 
uma coisa e outra, por conta da questão do material e da técnica, que 
é o que faz com que cada um tenha a sua particularidade, né? Já o 
bomb e o picho são coisas mais distantes disso, porque eles têm uma 
estética muito mais agressiva, e também não são tão bem assimila-
das por todos, então já é outro tipo de relação.

Hoje em dia é bem mais difícil eu pichar, mas às vezes acontece (ri-
sos). Cara, assim, o picho para mim funciona de uma forma um pouco 
diferente, porque aqui em Brasília não é uma coisa que eu exploro 
muito. É algo que eu fazia muito quando estava em São Paulo. E aí, 
eu assino com outro nome, né?! Não é “Brixx”. Em São Paulo, eu me 
sentia mais confortável em fazer, e fazia mais. Lá eu fazia de madru-
gada, dava ronda no bairro e tudo. 

O picho é outra forma de você se libertar e marcar seu território, 
e ele tem uma ligação muito forte com o estilo de vida do local que 
eu vivia, sabe? Inclusive, eu acho que a forma que ele acontece lá é 
muito diferente da daqui. Cara, Brasília é uma cidade muito nova, né?! 
Assim, tem nem 60 anos. Então, tanto o grafite quanto a pichação, a 
forma como as coisas acontecem aqui, acontecem de uma forma di-
ferente. Eu vejo que existem regras diferentes, eu vejo que os estilos 
das vidas, das pessoas, tudo isso é diferente também. 

Eu estava conversando com o dgO, um amigo meu grafiteiro de São 
Paulo, e ele tava me falando um pouco dos pichadores de lá, que ele 
falou que a grande maioria dos caras que picham também é ladrão. Às 
vezes, como vai escalar prédio para poder pintar, às vezes entra na casa 
de alguém, rouba alguma coisa. Então, lá o picho tem uma ligação mui-
to forte como crime, né? Em Brasília eu acho que não é, porque a gente 
tem um monte de pichador em Brasília que é playboy mesmo, tem uma 
galera que não tem a ver com essa questão de classe social. Porque eu 
acho que, em São Paulo, o picho está muito ligado à classe social tam-
bém. Em Brasília eu já acho que é um pouco diferente. 

E você enquanto pichadora: 
qual é sua relação com o picho?
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Antigamente, existia muito essa questão de briga de gangue, né? 
Essa questão bairrista de cada um ir lá e marcar sua área e tudo. Hoje 
em dia, como é uma coisa que eu estou um pouco mais distante, não 
sei exatamente se continua dessa forma, mas acho que está muito 
mais tranquilo assim. Eu vejo o picho aqui como uma coisa mais de 

Grafite de Brixx em Brasília-DF, 2015
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boa. Normalmente o pessoal que picha aqui também faz grafite, não 
é algo separado, sacou? Então assim, a maioria da galera que grafi-
ta, picha. Em São Paulo eu vejo que já é meio separado. Quem picha, 
picha. Quem faz grafite, faz grafite. É meio que um pouco dividido.

Cara, depende do que você escolhe para pintar na rua. O nome que 
você escolhe como artista ele é ele, é tudo que você tem. Tudo o que 
eu faço é associado ao meu nome. Eu posso chegar nos lugares, as 
pessoas podem não saber quem eu sou, mas se eu falar que sou a 
Brixx as pessoas vão dizer “então você que é a Brixx?” (risos). O nome 
tem um peso muito forte, e ele é totalmente ligado ao que você faz. 
Então, se você escutar o meu nome, você vai associar ao que eu pin-
to na rua, você vai associar aos meus personagens, às minhas telas, 
aos meus grafites, a tudo isso. Você linka muito isso com a pessoa. 

Como eu acho que o picho é uma coisa muito mais agressiva, é tipo 
um tapa na cara, eu prefiro não associar ele com a minha pessoa. E 
assim, eu faço porque ele não é para mim. O picho é para a cidade. É 
diferente do grafite, entendeu? O picho é para a cidade mesmo, para 
a galera ver mesmo, é para você marcar que está ali mesmo. É pra 
galera, sacou? E a galera anda na rua e reconhece os nomes. A gale-
ra lê e sabe quem eu sou. Então, é uma coisa que eu prefiro manter 
mais no anonimato, e uso outro nome que as pessoas não associam 
com a minha pessoa. As pessoas não sabem quem sou eu assim. É 
uma coisa que faz parte da cidade, e é diferente do que eu quero em 
relação ao trabalho, ao meu trabalho como artista. Porque o meu tra-
balho como artista é a forma como eu vivo, e isso eu quero que isso 
esteja ligado a mim. Porque eu vivo isso, né?! O picho não, então não 
tenho essa mesma necessidade.

Cara, é muito difícil (risos). Assim, hoje em dia eu ainda não che-
guei no nível de ser 100% independente financeiramente por meio 
do trampo, sabe? É aquela coisa, às vezes acontece de um mês eu 
realizar um monte de projeto e cair bastante grana, mas também 
tem mês que não aparece nada. Então, eu ainda estou tentando me 

Você falou sobre a relação com o 
nome, que você tem um nome para o 

picho e o Brixx enquanto grafiteira, 
enquanto artista. Você pode falar um 
pouco sobre essa identidade, sobre o 

que o nome representa na arte?

Muitos grafiteiros que não vivem só do 
grafite, né? Você tem essa possibilidade de 
viver não só pelo grafite, mas também por 

outras plataformas de arte que você faz. 
Como é viver desse seu trabalho?
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estabilizar em relação a esse controle para poder viver de forma in-
dependente e de fato me sentir 100% segura. 

Não é fácil, é instável e é muito louco, é muita responsabilidade 
você saber que você depende de você para viver, da sua criativida-
de, do seu bem-estar. Porque às vezes você não está afim de pintar, 
e aí, vai fazer o que? Se você não pinta, você não ganha dinheiro, né? 
Então, é uma responsabilidade grande, mas é muito satisfatório fa-
zer o que se ama. Tipo, você faz o que acredita que tem que fazer e 
você é remunerado e recompensado por isso. Isso é um sonho, sabe? 
Poder fazer o que se gosta. 

Durante quase toda a minha vida eu trabalhei em empresa, comér-
cio, carteira assinada, essa coisa tradicional, bater o ponto. E hoje em 
dia eu não consigo me imaginar fazendo isso, é muito distante para 
mim pensar que todos os dias eu vou acordar às sete horas para ba-
ter o ponto. Tipo, é muito estranho, esse não é o meu estilo de vida 
de fato. 

Mas a gente vai se virando com o que pode, tem aí essas duas fór-
mulas do grafite e artes plásticas, e eu tenho desenvolvido durante 
dois anos o meu trabalho como produtora cultural, que é uma coisa 
que eu descobri que amo fazer, e tenho feito muita exposição de ar-
tistas. Tem dois anos que eu exponho os artistas da cidade, até agora 
já fiz oito exposições. Tem muito artista que produz um pouco de tudo 
um pouco, tem camiseta, adesivo, aquarela, tem muita coisa diferen-
te que o grafiteiro se ramifica, né? O grafiteiro geralmente é muito 
mais do que grafiteiro, ele é artista em várias outras áreas. E eu acre-
dito que a produção cultural vai me somar como artista.

É uma coisa totalmente sem regras. É muito livre porque às vezes 
eu preciso criar um desenho tal, pego o papel, o lápis e não vai. 
Outras vezes eu tô quase dormindo e tenho uma ideia. Acendo a 
luz, pego um papel, anoto. Tem vezes que estou tomando banho, 
ou as árvores fazem uma sombra no chão que parece interessan-
te... Então, é uma coisa totalmente livre. 

Os meus personagens, praticamente todos eles, usam uma másca-
ra e eu normalmente desenho só o olho e a bochecha, pra ficar sem 

Como é o seu processo criativo?
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expressão, uma cara neutra. Porque isso é uma expressão do que 
eu sou e de como eu decidi me expressar na rua. Eles são tipo meus 
monstros internos, aquela coisa toda que eu tinha dentro de mim. 
Você não pode ser uma pessoa tímida, porque a sociedade sempre 
cobra que você seja ativo, que você converse, que você seja legal, 
então a minha relação com o ser humano sempre foi muito difícil. 
Chegar na padaria e pedir pães era complexo, eu suava frio porque 
ia ter que falar com outra pessoa. Era um problema assim mesmo, e 
não acho que era só questão de timidez: eu sempre tive uma fobia 
social, uma fobia de gente. 

Eu não gosto muito de gente, de fato, mas para poder viver em so-
ciedade, não numa ilha, você tem que conviver, então é como se eu 
tivesse que vestir a máscara para poder estar ali e sobreviver. É como 
se eu pegasse essas máscaras, colocasse nos monstros internos e con-
seguisse viver. Os meus personagens são coloridinhos e tudo o mais, 
mas têm a mascarazinha com uma cara mais neutra para representar 
a gente quando quer passar despercebido por onde vamos. É meio 
que uma brisa nesse sentido, mas eu tenho uma outra obra, na en-
trada dessa exposição de hoje, que é uma menina que tem a máscara 
caindo: agora você vê, finalmente, por meio dessa exposição, quem 
é que está por trás disso tudo, agora eu mostro o que está atrás da 
máscara esse tempo todo.

Cara, é muito louco, porque normalmente quando as coisas saem de 
dentro de mim, eu nem acredito que aquilo saiu de mim. Tipo, caracas, 
eu pari! É como se fosse um parto mesmo, porque você sabe que vai ser 
uma coisa de dentro de você, mas você não sabe que cara tem. É como 
um filho. Então, para mim, a produção, a arte, são assim: eu sei que ela 
vai sair, eu sei que ela vai acontecer, mas eu não tenho ideia de como 
aquilo vai se concretizar. É uma coisa que eu descubro depois que fica 
pronto, é uma novidade, assim como para o espectador. É como se o 
que eu pinto já existisse, e ele só me usasse como meio pra sair de den-
tro de mim. Eu sou só uma ponte, só uma ferramenta para que essa arte 
venha existir de forma externa, então acho que isso tudo sempre este-
ve dentro de mim. Não sabia que estava, mas hoje em dia eu consigo 

Como você se descobre por meio da arte 
que você vai colocando, deixando fluir?
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colocar isso de forma externa. Então, é tipo um monte de filhinho aí por 
onde eu passo. 

Eu não gosto de usar traço no meu desenho, uso sempre tudo sem 
traço e tal. Gosto muito de traço reto e firme, e acho que isso tem 
muito a ver com a minha personalidade, porque sou uma pessoa me-
tódica. Também gosto de cor chapada: meu verde é verde e pronto, 
não tem aquele negócio de ser sombreadinho e ficar desaparecen-
do não, é um negócio marcado. Acho que isso tem totalmente a ver 
com a pessoa que eu sou, então a estética do meu trabalho tem mui-
to a ver com a minha personalidade, é totalmente linkado. E tem essa 
obra minha, “Bluebird”, que são os monstros dentro da gaiola. Ela é a 
síntese de tudo isso que acabei de falar: são os monstros que estão 
ali, dentro da gaiola, guardadinhos, eles são muito do que eu sou. E 
“Bluebird” é o nome de um poema de um artista que eu gosto mui-
to, o Charles Bukowski. 

Tenho, eu tenho e não só de artes visuais. Por exemplo o Bukowski, que 
eu mencionei. Tenho outra obra, que se chama “Charlotte”, que eu pin-
tei quando estava escutando uma música da banda Bad Bad Not Good, 
e a cantora Charlotte faz uma participação, ela canta essa música. É uma 
música muito suave e muito delicada, e esse quadro é uma pintura so-
bre linho. O linho é um tecido muito nobre, muito bonito, e me remete 
à música, que tem uma pegada de jazz. Eu achei que aquela música ti-
nha tudo a ver com o que estava pintando, então eu falei “mano, essa 
obra vai se chamar Charlotte porque tem tudo a ver com essa música”. 

E tenho mais obras que são nomes de músicas porque, cara, eu 
sou muito apaixonada por música, então elas me influenciam de uma 
forma muito forte. Tem uma que se chama “Na Boca do Sol”, que é 
uma música de um compositor da década de 70, Arthur Verocai, que 
tem tipo uma bola dourada e umas plantas secas. Aí, quando ele can-
ta essa música, eu tenho uma sensação de coisa do interior, por isso 
usei esses elementos, sabe? Tem outra obra que se chama “Entre a 
união e a saudade”, que é uma música do Mombojó. São duas meni-
ninhas de olho fechado, uma de costas pra outra, apoiando a cabeça 
uma na outra, como se estivessem meio saudosistas. 

Você tem outras referências artísticas?
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Então, de referências, eu também tenho obras que têm a ver com 
os lugares que eu vivi: como a obra “Vila Flávia”, que foi um lugar que 
eu morei lá em São Paulo, que era uma favela, com bastante barraqui-
nho e tudo, então a estética daquilo eu peguei pra fazer a obra, que 
é uma casinha de madeira, como se fosse uma daquelas casinhas de 
lá, e que fica dentro de um potinho de vidro, como se tivesse guar-
dado no coração. Essa vivência me fez fazer essa obra. 

Em relação a artistas de referência artística, muitas vezes eles não 
têm nada a ver com o meu estilo. É só um artista que faz algo que eu 
acho incrível, e que isso me incentiva com as ideias e faz com que elas 
apareçam. Tem uns artistas que eu admiro muito, como uma menina 
que é lá de Fortaleza que assina “Teresa de Quinta”: ela é muito ma-
ravilhosa com o que faz assim, usa cores muito fortes e tudo, então é 
um trabalho que, sempre que eu olho, me dá vontade de pintar tam-
bém, é um trabalho que sempre gosto de acompanhar. Então, tem um 
pouco de tudo nas minhas obras, até artistas que não tem nada a ver 
com a minha estética. Meu processo criativo vem de todos os lugares.

Eu basicamente trabalho com os monstros. Também comecei com uma 
linha há pouco tempo, em janeiro deste ano, que são as meninas ne-
gras. Aconteceu por conta de um trabalho que eu fui chamada para 
fazer na Olaria Cultural, uma casa de cultura e educação popular em São 
Sebastião. O pessoal me convidou para fazer uma pintura lá e eu que-
ria que ela tivesse a ver com a comunidade que fosse participar daquele 
espaço, algo que a comunidade se identificasse. Como boa parte da po-
pulação de lá é negra, eu comecei a desenhar as mulheres negras, e foi 
uma coisa que ficou. Eu gosto muito de pintá-las porque tem esse ne-
gócio de pintar mulheres e ser mulher também, eu acho muito legal o 
fato de ter essa representatividade. E, apesar de eu não ser uma mulher 
negra, eu acho que as mulheres negras são referência de luta e resis-
tência para a gente, sabe? São pessoas que a gente tem admiração e 
que a gente tem que se espelhar. 

Além disso, eu curto muito pintar planta também, então faço uma 
mistura disso tudo com a geometria, que eu adoro, muito presente nas 
minhas obras, com as plantas. Sobre a inspiração das plantas, eu não 

Tem algum tema que seja  
recorrente nas suas obras?



Ix Chel B. Carvalho, Larissa Nascimento e Rubens de Souza | Brixx

Grafite de Brixx na Asa Norte, Plano Piloto, Brasília-DF, 2019



EntrEVozEs Urbanas

50

sei de onde veio, não tenho nenhum motivo muito forte, só aconteceu, 
e faço. Bom, é basicamente dentro disso que eu transito.

Eu sou uma pessoa muito diurna. Sinto sono cedo e vontade de acor-
dar cedo. Nove da noite eu já estou caindo de sono, e seis da manhã 
eu tô ligadona, e gosto muito de produzir quando eu acordo. Então, 
durante o dia é o melhor momento. Gosto muito de fazer grafite du-
rante a tarde, domingo à tarde é um dia maravilhoso, tem pouca gente 
na rua, um solzão batendo e aí você compra aquela cervejinha gela-
da... Para mim, é um momento lindo produzir durante o dia. Produzo 
durante a noite também, mas gosto muito da luz natural, acho que 
ela interfere muito no trampo, gosto muito de pintar com a luz natural 
para não ter aquela mudança de cor. Às vezes, mesmo você usando 
aquela luz branca à noite, isso pode interferir um pouco. Então gos-
to de produzir durante o dia e à luz natural.

Eu nasci em Brasília, fui criada aqui. Tive uma experiência muito boa 
com a cidade desde que nasci, tive a oportunidade de brincar na 
rua, de brincar com os meus vizinhos, de jogar bola, de soltar pipa... 
Brasília na minha infância era um lugar muito tranquilo, um lugar em 
que a gente podia se dar ao luxo de fazer todas essas brincadeiras. 
Eu simplesmente amo a cidade. E esse negócio de ela ser plana, ter 
esse céu, esse horizonte... Em qualquer lugar de Brasília você sente 
esse horizonte e pode olhar pro céu. Eu acho isso magnífico. E pelo 
fato de ser uma cidade planejada e tal, tudo certinho, isso tem muito 
a ver comigo, né? Então eu não poderia ter nascido em outro lugar 
que não fosse Brasília. Acredito que meu trabalho dialoga muito com 
a cidade e a própria cidade me presenteou com a estética para eu 
colocar no meu trabalho. 

Cara, é aquela coisa, independente do lugar em que eu estiver do 
mundo, a cidade vai ser minha. A cidade é de todo mundo, a cidade 
é para todos, então é comose fosse tudo meu. Para mim, o mundo 

Tem algum ambiente e horário  
que você goste de produzir?

Qual é a relação da sua arte e de  
você mesma com a cidade? 

Como a cidade, em um contexto  
geográfico, dialoga com a sua arte?
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inteiro é meu. Qualquer lugar que eu chegar, vai ter um muro. E esse 
muro pode ser meu. Qualquer lugar que eu for é meu. Qualquer um. 
E eu não preciso falar a língua de ninguém, porque o que eu faço não 
precisa de palavra. É só ver.

Grafite de Brixx em parada de ônibus, Plano Piloto, Brasília-DF, 2019
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pOr intermédiO de uma amiga, COnsegui COntaCtar O pixadOr  
Petterson, ou Pety como é mais conhecido nas ruas. Simpático e 
interessado não exitou em participar da proposta. Ele é natural do 
Distrito Federal e tem 22 anos. 

Era uma segunda quente e seca na capital, marquei com Pety no 
início da tarde, no centro de Taguatinga, a nossa conversa. Então, 
Pety me comunicou que havia acontecido uma “fita” com ele, a polí-
cia abordou ele e mais alguns conhecidos fumando maconha, assim 
encaminharam todos à delegacia do pistão sul. Três horas após o 
horário marcado, encontrei Pety na Biblioteca Machado de Assis de 
Taguatinga para iniciar uma conversa sobre pichação. 

Conversamos durante 30 minutos e ele me contou, em poucas pa-
lavras, reflexões sobre a cidade e a dimensão da atividade de pixador 
para ele. Busquei sintonizar a conversa nas expressões próprias da 
rua e no que ele estava interessado em contar. Pety registra nos mu-
ros e paredes o seu nome e a sigla lua (Legião Unida pela Arte). Ele 
diz ser da nova geração do grupo, o qual tem uma volumosa repre-
sentação nos muros da cidade de Brasília (df).

petY “di rocha”, todo mundo me chama de Pety tem nem como, ape-
lido, né? (risos)

O vulgo é uma parada importante, é tudo, né, vei, é o que vai mos-
trar quem é você, quem vai ser você, que marca tudo aí na sua vida, 
tudo começa pelo vulgo!

Sou pixador, cada um tem o seu corre. A maioria começou pela pixa-
ção, todo mundo quer ter seu espaço,  o grafiteiro tem o seu lado, o 
pixador quer ter o dele. O artista quer o dele, que é diferente também. 

Pô, eu tenho minha vida mano, trabalho e estudo, tá ligado ? Eu tra-
to como hobbie, muita gente não. Tem uns que bota a cara mais pra 

Então, parceiro, você é mais conhecido 
como Petterson ou Pety?

Qual a importância do vulgo para você?

Você se identifica como grafiteiro, 
artista, pixador?

Como é sua vida fora do movimento 
da pichação?
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dentro na pichação, pula e invade prédio, tem uns que não gosta de 
rodar, cada um tem a sua puxada.

Tem que separar, se não você não tem vida. Conheço vários que não 
tem vida e só pensa nisso: pixar, pixar, pixar. Tem que ter tudo, você 
quer ter família, alguma coisa certa, né?!

Várias amizades, inclusive pro resto da vida. Na juventude é tudo de 
bom, aí cresce e vem a responsabilidade. A vida passa e você tem 
que virar alguém, uns amadurecem e outros não. E molecagem, gan-
gueragem e vem as desavenças também, né?!

O corre que nós faz é pelo que nós gosta. Antigamente não, nós me-
tia o furto, fazia alguma coisa pra arrumar o jet, não tinha dinheiro, 
né, jovem faz esse negócio. Hoje em dia não, né, hoje em dia a gente 
paga, ideia, já paguei muita lata nessa vida. E por que? Pro teu prazer, 
né? Em vez de jogar uma bola, poupa energia pra de noite fumar uns 
com a rapaziada e sair destruindo a cidade, tipo o esporte do cara.

E que tu gosta de ver seu nome na parede, é diversão! Tu ta voltan-
do do trabalho, tu vê um muro em branco, tu fica pensando até de 
noite, chegar a hora pra ir catar ele. Adrenalina conta muito também.

Aqui em Taguá, vários. Kibox mesmo, ele manda muito.

Ah, mano, a lua é unida, representa desde 2000, representa demais 
no século XXl. A lua foi a união de duas galeras; gdr (Garotos De 
Rua) e dfa (Detonadores Fantasmas do Além), as gangues do século 
passado e todo ano tem festa. A lua tem de tudo: escalador, chão, 
tudo que é lugar, rolinho.

Você tenta dividir a vida cotidiana  
da vida de pixador?

Como é a relação com a galera 
do movimento?

Como você faz pra adquirir as tintas, 
a LUA te ajuda?

 Mas fazer isso pra você é mais 
que um prazer?

Você vê muitos conhecidos nas paredes?

O que é a LUA? O que você acha que tem 
de comum entre a galera da LUA? 
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Pô, mano, a diferença da lua é a letra mesmo. Aqui em Brasília a di-
ferença não é você ter quantidade, é tu ter a letra melhor, na pegada 
bonita, fina, quadradinha, espaço legal, pegar a parede de ponta a 
ponta e saber mandar retinho. Tem que ter a manha. Tem macaco véi 
aí que não sabe até hoje.

Meu estilo não é atiçar, colocar coisa de guerra e tal, escrevo mais 
ligado a arte, uma coisa mais de boa. Já deixei “lua – arte em cima 
dos muros”, “Atentados”.

Praticamente todo, já mandei em muito lugar, você sai com muita 
gente, uma galerona, não sei dizer todos.

Na nossa quebrada, né, tem nem jeito, quintal de casa, já conhece to-
das as ruas e becos. Porque você vai mandar em outra quebrada, tu 
não sabe, né, se lá tem um herói. Porque hoje em dia, tu tem que ter 
mais medo dos heróis do que da polícia. Que levar um tiro ninguém 
quer não, ainda mais por pichação, né, mano.

Pô já, já levei tiro. Não de pegar em mim, mas na reta já.

Não, de herói mesmo. Tava em cima do prédio e ainda bem que foi 
quando eu tava descendo, depois de marcar. Eu já saí correndo, tá 
doido deixei tudo pra trás, eu e o brother meu, e falei: “qual é parcei-
ro, corre aí, nem olha pra trás, mano, tá doido!”

Ah, mano, se ele tá representando está de boa, fazendo a caminha-
da dele, não traçando os outros, não passando por cima, tá ligado?! 
Respeitando cada um, tá certo pra ele, parceiro. Gangueragem tô 
fora, tô de boa, tem cara que curte a lombra aí, o que importa é 

O que te chama atenção na estética 
da pixação? O que diferencia  

os pixos da LUA?

Você geralmente deixa só a sua presa 
(nome) ou manda as mensagens, frases? 

Conhece bem o DF? Já pintou 
em quais lugares?

Quais picos você mais curte pintar?

Você já sofreu muita repressão 
por causa da pichação?

Da polícia?

O que você valoriza no pixador? Pixar no 
alto, o tamanho... 
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tá fazendo a arte respeitando o lado do outro, todo mundo é ho-
mem, né, mano?

Hoje em dia eu sou mais reservado, mas todo mundo sabe, quem é 
próximo né. Tem nem como não saber. Mais pelo meu passado, mi-
nha mãe vixe... Já foi me buscar na delega e eu era de menor, ela já 
odeia, se pegar lata joga fora, casa dela, né, respeito total. Se eu com-
pro uma lata já tem que usar no mesmo dia, se não é mal.

Então, eu comecei cedo, né, com isso aí, tudo começa pelas influên-
cias das amizades, mas aí você começa a pegar gosto, fazer aquilo 
por prazer. Tem uns que levam pela arte, tem outros que leva pelo 
status, porque antigamente era muito mais fama, hoje em dia quem 
tá pichando mesmo é porque gosta de arte. Ou o cara é vandalista, 
gosta de adrenalina. 

O negócio é o amor, porque dá trabalho, né. Caraí, imagina tu subir 
em um prédio fazer aquilo que tu gosta e levar tiro pô, e ainda voltar 
depois, é amor tipo esporte, a pessoa gosta.

Tem muita gente que pega outro caminho, pega a arte mesmo, né, 
vei, tem que querer crescer na vida, porque pichação não vai levar 
nada a ninguém, agora o grafite não, se o cara pegar mesmo como 
arte, é doido é, o cara ganha dinheiro demais, vira artista.

Vai depender da pessoa, tem o grapixo também que é o pixo com co-
res. O desenho ele transmite alguma coisa, fala algo que o cara quer 
passar, o que que ele tá sentindo no momento, como ele vê a cida-
de, eu boto fé demais em grafiteiro. 

Ninguém nasce sabendo, né, mano, o cara começa testando a fé, pô 
vou lá ver como é que sai, começa a mandar um nome, a tag ou o 
bomb, ninguém começa pô vou mandar um desenho. É, não vou fa-
lar que não tem, mas é difícil.

Sua família sabe?

O que te levou a pintar?

Tem alguns lugares que não se separa o 
grafite da pichação, o que você 

acha disso?

Voce tinha comentado que a maioria co-
meça pichando, você acredita que o grafite 
e a pixação surgem de uma mesma inquie-

tação? Um mesmo porquê?
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Minha onda agora é pichar. Já grafitei, mandei uns bomb, mas é a dis-
posição. O cara aqui quer fazer tudo nessa vida aí, quer curtir e fazer 
altas coisas. Tem que se dedicar pra ser bom, é melhor ser bom em 
uma coisa e depois se dedicar a outra. 

Não tem vergonha na cara de fazer aquilo, né, véi! O trabalho dos 
cara, mas o bixo alí quer mostrar que está fazendo algo, ali já é um 
jogo em cima de grafite e pichação. O cara tem o controle, vai fazer o 
que ? É difícil combater, e por isso que o único modo de se expressar 
que a gente encontra, nosso lado de ver, de pensar é pichando “fora 
Temer”, o pixo político. O grafite também tem essas mensagens, aqui 
em Taguá tem um muito doido depois te mando a foto, é um porco 
com os malotes de dinheiro e uma frase muito massa. 

E não tem nem jeito, né, mano, o Brasil é “banda”, tudo é “banda” 
aqui, então começa de cima e termina em baixo.

Mudou muito, mas tudo tem seus lados bons e seus lados ruins. O 
modo de pensar, como você vê o mundo, ver a rua direito como é 
que é, que a rua não é o que você pensava e a rua ensina, “de rocha”.

É porque você vira morcego, né, mano, só ficar acordado à noite na 
adrenalina. Tudo já proporciona a vida, dinheiro, mulher, essas coi-
sas. Então, algumas acrescenta e outras diminui na vida da pessoa, 
só isso mesmo.

Depende, depende do rolé que você vai fazer, se tiver uma “promo-
ção”. Aí o cara planeja, não tem nem como. Já incentiva alguém, um 
comparsa pra ir lá com tu.

Não, é um murão na eptg, um investimento. Aí já era, cobiçado, Plano, 
Estrutural, os lugares movimentados, né, aí é “promoção”!

Qual é o seu interesse  
em migrar pro grafite?

O que você acha da questão de  
quererem apagar os grafites?

Como que a pichação  
transformou sua vida?

A pixação/grafite te apresentou  
a cidade de forma diferente?

Costuma planejar os pixos  
que você vai fazer?

A promoção que você diz  
é a promoção das latas é ?
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Eu acho, a capital, né, mano, o resto é tudo cidade satélite. Todo 
mundo passa pelo Plano, tudo gira em torno do Plano, é o lugar 
mais cobiçado.

Tu acha o Plano cobiçado por quê ?
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mellO é um dOs preCursOres dO grafite em Brasília e COnheCe muitO da 
história do movimento de intervenções urbanas na cidade. Começou a 
grafitar em São Paulo, aos 13 anos de idade, por influência de primos 
e amigos mais velhos. Justamente por conta dessas companhias, teve 
acesso a revistas e vídeos de grafite produzidos no exterior e conhe-
ceu artistas de grande atuação. Seu trabalho tem uma influência clara 
do artista de rua norte americano Barry McGee, que na década de 1990 
pintava grandes cabeças soltas nas ruas de São Francisco. 

Ao chegar em Brasília em 1999 com a família, Mello fixou residên-
cia na Asa Sul e sempre teve o Plano Piloto como cenário para sua 
arte. Nessa entrevista, o artista nos conta um pouco sobre as princi-
pais crews de grafite atuantes na cidade no final da década de 1990 
e início dos anos 2000, sobre os espaços escolhidos para pintar em 
Brasília, suas influências artísticas, suas opiniões sobre o movimento 
de grafite na cidade nos dias de hoje e os trabalhos que desenvolve 
atualmente fora das ruas.

Foi em São Paulo, onde eu morava. Foi bem cedo. Na verdade, antes de 
chegar no grafite eu cheguei no break. Eu dançava break. Mas antes do 
break teve a capoeira e acho que antes de tudo tinha o rap. O rap foi o 
primeiro estilo musical que eu conheci. Na verdade, eu tenho um pri-
mo que é o Marco, Marco Freire, que era meio que uma referência para 
mim, primo mais velho. Então, eu passava muito tempo na casa dessa 
minha tia, com meus primos e o Marco tinha muito contato com coisas 
de rua e eu tava meio que sempre na bota dele. Então, tinha uma galera 
que chama de Best Boys, que era uma galera que dançava em cima de 
Miami Bass. Nos bairros tinha muito isso, esses grupos. E eu lembro que 
nos finais de semana, quando eu ia para lá, a galera ficava ensaiando os 
passinhos para ir para o baile. Ensaiava no salão de festas que tinha no 
condomínio do meu primo. E então esse foi um dos primeiros contatos 
que eu tive com... não era nem grafite, era o que eles chamavam de gra-
picho, que era meio que uma coisa logo depois do picho. Na verdade, 
eram as letras de pichação só que enfeitadas, com mais preenchimen-
to e contorno. Você vê que a estética, o estilo era totalmente do picho. 
Esse foi um dos primeiros contatos que eu tive.

Como você começou a fazer 
intervenção urbana?



Renata Almendra | Mello

59

O primeiro grafite que eu fiz, eu acho que eu tinha uns 13 anos. 
Isso devia ser em 94, mais ou menos. Em 94, em São Paulo. E aí ti-
nha uma capa de disco que tinha um trampo escrito “Hip Hop”, era 
uma coletânea. E eu simplesmente peguei essa letra, copiei e pintei 
ela no muro. Chamei uns amigos meus da escola. Ninguém desenha-
va, ninguém fazia nada. A galera só me ajudou. Eu risquei, eles me 
ajudaram a preencher e depois eu contornei. A gente preencheu com 
látex e depois contornou com spray. Foi um negócio incrível, tipo “ca-
ralho, fiz a parada!”.

Eu sempre fui muito apaixonado pela estética. Hoje nem tanto, 
hoje eu já perdi. Mas antigamente, eu lembro que qualquer grafite 
que eu via na cidade, eu andava muito com meu pai de carro e meu 
pai gostava de andar muito. Ele sempre fazia uns caminhos diferen-
tes porque eu acho que ele tinha meio que essa coisa de desbravar 
a cidade, conhecer a cidade e tal. Antigamente se andava com um 
guia no carro, você tinha que consultar os mapas, não tinha gps, não 
tinha nada disso. E, enfim, aí eu sempre via uns grafites, tinham uns 
lugares que ele sempre passava. 

Na época basicamente quem pintava eram Os Gêmeos, o Binho, 
o Speto, o Tinho, a Nina e o Viché. A Nina também já pintava nes-
sa época, em 94. Os Gêmeos mesmo pintam desde 86, né? O Binho 
também pinta desde 86. O Speto também. Toda essa galera, na ver-
dade, eu acho que vem praticamente da mesma época. E também 
do break. Os Gêmeos dançam pra caramba, os caras dançam muito. 
Não sei como eles estão hoje, hoje eles estão meio coroas. Mas, sei 
lá, os caras dançam pra caramba. E até essa galera veio do break. O 
Binho veio do break. O Speto que eu acho que vem mais do skate. E o 
Tinho eu também não me recordo de ele ter uma relação com o break.

Mas aí essas foram as minhas duas portas de entrada. Ai teve isso, 
quando eu comecei a me envolver com o grafite, eu tinha uns amigos 
pichadores. Então, ao mesmo tempo que eu fazia grafite eu picha-
va também. Eu sempre tive uma relação com os dois. E no início eu 
até mais pichei do que grafitei, na verdade. Eu tinha um amigo, o 
Balu que a gente tinha uma marca que chamava mCr e isso era mui-
to novo. E a gente saía de rolê para pichar mesmo. E aí foi onde deu 
merda. Começou a dar merda. Na verdade deu merda uma vez, mas 
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foi o suficiente para a minha família já ficar totalmente avessa ao que 
eu tava fazendo. 

Eu era muito novo e eu fiz uma puta de uma merda, na verdade. 
Eu peguei uma grana do meu pai sem ele ver, era tipo uns 50 contos 
e fui para o litoral, sem avisar, sem nada. Na época a gente foi para 
São Vicente, em Santos. Enfim, eu fui com mais dois caras, um era 
o Mauê, que pichava “Boogie downs” e o outro era o Ratão, mas eu 
não lembro qual era a marca do Ratão. 

Porque antigamente tinha, até hoje ainda tem, tem uns points em 
São Paulo que a galera sempre se encontra toda semana. Eu sei que 
ainda funciona o do Anhangabaú, tem um lá no Centro, perto da ga-
leria, que está super ativo e tinham uns menores. Na época eu ia em 
um em Santana. Se encontrava para trocar ideia, para encontrar a 
galera, faz muito preenchimento de agenda. Eu tinha umas duas pas-
tas dessas cheias de folha de pichador que eu colecionava mesmo. É 
sempre a galera mais nova que faz isso, né? 

E geralmente quando tem festa, São Paulo tem isso – festa de mar-
ca. “15 anos de tal marca”, “festa de comemoração de 20 anos de tal 
marca”, e os caras fazem uma puta festa. E é uma das coisas mais lou-
cas, né, porque os caras fazem a festa no bairro, a galera vai e acaba 
com o bairro, picha tudo. Mas você fica sabendo desses picos nesses 
rolês porque aí rolam os convites. Aí você cola nos points e a galera 
distribui essas paradas de comemoração das marcas. Essa aqui é do 
“Mais Imundos”, “Mais Imundos 25 anos” [mostrando o convite para a 
festa de comemoração da marca na internet]. E isso aqui é tipo uma 
aliança. No grafite eles chamam de crew, mas na pichação eles cha-
mam de aliança. Têm várias: “Os Mais Imundos”, “Os Mais Corretos”, 
“Os Inquebráveis”, “Quartel General”, “Os Heróis”. É uma folha que 
neguinho faz e eles distribuem nos points, dizendo o local, rua, dia. 

Enfim, aí eu vivia nesse rolê. Só que aí, claro, eu comecei a cair 
mais para o grafite. Eu conheci um cara que foi a minha principal re-
ferência no início, o Eduardo Remo. Ele nem pinta mais hoje e eu até 
perdi o contato com ele. Esses dias eu tentei procurar ele aí, mas não 
consegui. A última vez que eu vi ele, ele estava para virar tatuador. 
Ele estava encomendando as máquinas, tinha acabado de chegar 
da Legião Estrangeira. Ele serviu na Legião Estrangeira. Ele ia pegar 
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nacionalidade lá, mas os caras botaram ele para desarmar mina num 
país cabuloso e ele bundou. Os caras eram os maiores filhos da puta. 
Faltavam tipo alguns meses para o cara pegar a nacionalidade, ele ia 
completar cinco anos e os caras falaram: “agora você vai lá desarmar 
mina”. Aí, ele falou não. Mas ele voltou cheio da grana, comprou o 
apartamento dele e ia virar tatuador. 

Eu não lembro exatamente como eu conheci o Eduardo, mas acho 
que foi um brother que me apresentou e aí ele meio que me apadri-
nhou de uma certa forma. E o Eduardo estudou com Os Gêmeos no 
Carlos de Campos. O Otávio e o Gustavo estudaram no Cacá, que é 
uma escola técnica estadual que fica no Brás, em São Paulo, que é 
perto de onde eles moram mais ou menos, lá para perto do Cambuci, 
na divisa ali. E o Eduardo estudou com eles e pintou com essa galera. 
Eram Os Gêmeos, o Bônus, o Remo, tinha o Lêba, acho que o Speto 
também estudou lá. Saiu muito grafiteiro de lá. Tanto que se você for 
lá hoje, tem grafite de todo mundo lá no espaço do fora. Eu estudei 
lá, por influência do Eduardo. O Eduardo falou “estuda lá”, e eu aca-
bei estudando lá. O Eduardo era bem mais velho. Quando eu tinha 
20 anos o Eduardo já tinha os seus trinta e poucos. Era bem mais ve-
lho. Então ele me apadrinhou. 

Porque nessa época a gente não tinha informação, né? Era muito 
raro você saber o quê que acontecia de fato. Tanto que eu era novo 
e ficava vendo aquelas coisas na parede e sempre me perguntando: 
aonde que aprende a fazer essa merda? Como é que faz esse negócio? 
Como é que começa? De onde é que vem isso? Para quê que é isso?

Tinham as revistas tipo a FIZ, mas isso veio bem depois. Eu fui em três 
lançamentos da FIZ. Fui na primeira, fui na segunda e... só tem três, né? 
Só tem três edições. Depois saiu a Latex, que falou que ia ter a FIZ de 
novo, mas acho que nunca teve. Mas eu fui em todas, eu tinha todas, 
devo ter algum pedaço. Mas eu dei muita sorte porque o Lêba, que é um 
outro amigo também, ele tinha um contato de um cara que era o Raven, 
eu tenho o cartão do cara guardado em algum lugar aqui também. Ele 
produzia aquela 12ozProphet, uma das primeiras e mais importantes re-
vistas de grafite dos Estados Unidos. 

Mas aí tinham umas revistinhas 
também, né? Tipo a FIZ.
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Olha que loucura: o Lêba meio que mandou um e-mail para esse 
cara, não sei de onde ele descobriu e ele começou a ter contato com 
esse cara nos Estados Unidos. E o cara mandava essas revistas. Eu 
não tenho elas aqui... estão na casa do meu irmão. São as únicas re-
vistas que eu faço questão de guardar, eu guardo elas nuns plásticos, 
meio que desmembrei elas para conservar direitinho. Mas aí a gente 
conseguia essas revistas. Eu tenho os cinco primeiros números. E es-
sas revistas, eu tenho certeza que no Brasil quem tem essas revistas 
sou eu, o Lêba e Os Gêmeos. Ninguém mais tem essas revistas. Não 
tem, não existe. E eu dei a sorte e a cagada de ter essas revistas. E o 
que tinham nessas revistas eram registros e entrevistas. 

Sim, era uma puta influência, então a gente meio que cresceu alinha-
do. Isso era tipo em 96. 96 e 97 mais ou menos. Então, assim, o Barry 
Mcgee foi um cara que me influenciou pra caramba porque eu tinha 
esse tipo de material. Isso me influenciou muito, pra caramba. Então 
eu desenhava muita cabeça solta. É até engraçado porque hoje em 
dia tem uns desenhos antigos meus que o pessoal fala: “Pô, mas isso 
parece do Pomb”. Aí eu falo: “Não, o Pomb que parece com coisa mi-
nha”. É diferente, entendeu? 

Cara, aí eu tinha essas revistas, e junto com essas revistas eu tinha 
uns vídeos que vinham também do Raven, ele que mandava. Chamava 
Videograph. São os primeiros vídeos de grafite também que a galera 
fazia, de gravar e tal. Aí eu lembro que eu tinha o nº 5, o 6, o 9. Na 
época não existia internet, era tipo vhs ou era qualquer outro tipo de 
coisa. Então eu tive uma formação deixada por uma galera mais ve-
lha que transmitiu para mim, de certa forma. Eu estava inserido ali. 
Então basicamente era assim o ambiente da pichação junto com o 
ambiente do grafite. 

Aí eu vim para cá {Brasília}. E quando eu cheguei aqui eu tinha 
toda essa referência, tinha esse material. Nessa época eu só pensa-
va em grafite. Eu era muito bitolado, só queria saber de grafite. Eu 
cheguei aqui em 99 com a família. A partir de 94 eu já tava pichando 
e pintando e em 99 já cheguei fissurado. Quando eu cheguei aqui eu 
fui morar lá na 413 sul. E, claro, a primeira coisa que eu fui procurar 

Então essas revistas eram uma baita 
referência para vocês, né?
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quando eu cheguei foi saber de grafite. E aí, perguntando para a ga-
lera da quadra, eu comecei a estudar no Setor Leste e o pessoal falou: 
“ah, vai lá no Espaço Cultural na 508”. E aí na época tinha um puta 
trampo gigante dos 3 S+T. Os 3 S+T eu acho que era umas das pri-
meiras crews de grafiteiros em Brasília, que era o Sowtto, o Supla e o 
Satão mais T, que era o Turco. Então eram os 3 S+T. Sowtto, Satão, 
Supla... porque desses todos o Turco ainda pinta, só o Supla sumiu, 
nunca mais vi. O Satão pinta até hoje e o Sowtto também. O Sowtto 
com os seus 3D e o Satão com aquele “oatas” dele. Mas era uma puta 
aerografia gigante. Era a mesma galera. Era df Zulu e eles eram meio 
que os grafiteiros da df Zulu, sempre foram, na verdade. Mas nessa 
época era uma crew que andava junto. 

Ai eu voltei a dançar break, achei a galera da Bad Spin, que era 
uma crew de break. Ainda existe, eles eram lá de Brazlândia, mas ti-
nha gente de tudo quanto é lugar. Eles vinham treinar aqui no Plano 
e eu treinava junto com eles. Eu dançava pra caramba. 

Parei porque é incoerente com a vida que eu levo agora. É porque para 
dançar break você tem que se dedicar muito, tem que ser muito atleta. 
E eu bebia, fumava. Eu lembro que a gente ia dançar nos eventos e fi-
cavam lá os caras dançando e eu já pegava um copo aqui. Os caras me 
olhavam tudo torto [risos]. Os caras ficavam bolados comigo, mas de boa. 

Mas enfim, esse foi um dos primeiros trampos que eu vi. Mas eram 
uns trabalhos feitos com aerógrafo. Eu tinha essa concepção, essa cha-
tura de falar que grafite era feito com spray. Na verdade não é uma birra. 
Hoje é uma questão de definição, de técnica, e as coisas são muito bem 
definidas. Raramente hoje você vê alguém que não consegue entender 
essa definição. Claro que antes era uma coisa muito mais radical e xaro-
pe. Hoje eu sei que tem uma polemicazinha com o Cobra, tem uma galera 
que não curte muito. Mas, enfim, desde que as coisas sejam nomeadas 
de forma correta, não existe problema nenhum.

Mas eu dançava com a Bad Spin, que era rival da df Zulu na época. 
Tinham altas tretas. Essa época era a época das tretas. Só treta. Treta 
para todo o lado. Mas ainda bem que nunca deu morte. E eu nunca 
saí na porrada com ninguém também. Uma vez estavam espalhando 

E parou por que?
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que eu tinha batido no Tempo, no Tiago Tempo. E até lembro o mo-
tivo. Outro dia conversei com o Snupi sobre isso. Ele me relembrou 
umas coisas que eu nem me lembrava. Eram uns boatos dizendo que 
o Mello bateu em fulano e tal. Aí surgiam uns boatos do outro lado: 
“ah, o X do Câmbio Negro quer te encontrar e vai te descer a porrada 
porque você bateu num maluco da Ceilândia e não sei o quê”. Era só 
fofoca. Era fofoca pra caralho! Eu ficava puto com isso. Porque fofo-
ca é foda, né? Porque no final eu só queria conversar com a galera, 
mas ninguém nunca teve as caras. Mas enfim, davam altas brigas.

Não, acho que não. Sabe o que eu acho? Hoje ficou tudo muito co-
mercial. E quando a questão toma essa visão comercial, tem aquela 
coisa assim: “ah, eu tenho que respeitar, porque não vou atrapalhar...”. 
Antigamente não tinha uma parada comercial. Então, foda-se, sacou? 
Era cada um por si e foda-se. A gente criticava. E na verdade, eu acho 
assim, tinha uma escola e a gente brigava para manter a escola, que 
eram certos preceitos. E essas coisas que, por exemplo, eu aprendi 
com as pessoas mais velhas que me transmitiram e meio que... como 
a gente era de certa forma precursor, a gente meio que mantinha uma 
preocupação em manter a coisa num certo eixo. Manter a ordem na 
desordem [risos]. Por isso que dava muita briga também, né? Porque 
rolava muita crítica, era cada um defendendo o seu ponto de vista.

A questão territorial sempre se baseia no respeito. Os espaços são 
livres e eles estão aí para serem ocupados. Eu nunca vi isso, de al-
guém falar “ah, você não pode vir aqui pichar e tal”. Tem isso aqui 
com a galera da pichação de Brasília, mas a pichação de Brasília, eu 
considero um movimento muito primário. São poucos os pichadores 
que se destacam, que se diferenciam. É uma coisa muito atribuída à 
ganguezinha, a umas ganguezinhas muito fuleiras.

Eu cheguei na época, em 99, eu fui para a 13 sul e lá era a área dos 
Sem Janta, dos Grafiteiros Sem Janta. O melhor nome para mim é 

Hoje você acha que ainda tem isso?

Mas era mais crítica ao trabalho  
e a forma como o outro estava agindo  
para fazer esse trampo ou tinha uma 

questão territorial também?

Mas nessa época da década de 90  
tinha muito mais gangue, né?
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esse: Grafiteiros Sem Janta [risos]. Então eu conhecia muito essa ga-
lera, andava com essa galera, a gente era meio chegado. E na época 
tinha morte. Morriam uns malucos. Tinham umas tretas com a (Vila) 
Telebrasília. Eu lembro de uns malucos assassinados... Tinha a fs na 
Asa Norte, a Falange Satânica. Então tinha uma galera meio... Hoje 
não tem mais isso.

Olha esse grafite mesmo aqui [mostrando uma foto na internet]. 
Eu lembro que uma vez a gente tretou na frente dele, foi uma briga 
vergonhosa. Foi engraçado. A gente tava lá na frente pintando na 8 
sul e tava o Vander e o Scorter, o Vander que hoje é tatuador. Isso 
era na 8? Não... na 12. Nem tem mais esse trampo. Apagaram. Isso 
deve ter sido em 2002, mais ou menos. Uns 15 anos atrás, mais ou 
menos quando a gente estava começando. Foi engraçado porque a 
gente tava na frente e tinha esses dois malucos pintando. A gente 
tinha briga até com esses moleques. Aí foi assim. Foram as minhas 
duas referências, o Bição e a galera da df Zulu. A galera da df Zulu 
pintava com aerógrafo e o Bição já pintava com spray. Bição fazia uns 
throw up, umas coisas dele. Aí eu fui procurar o Bição, né. Foi quan-
do a gente se conheceu e aí a gente começou a trocar informação. 

Então o Bição já pintava, eu já pintava e aí veio o Cabecinha. Não 
sei se você conhece o Cabecinha. Ele morava ali na 9. Cara, eu não sei 
qual era o nome do Cabecinha, não sei se é Daniel. Aí eu já conheci o 
Cabecinha e tal e aí colou o Paulo Emílio. Eu não sei de onde o Paulo 
Emílio surgiu. O Paulo Emílio acho que era amigo do Cabecinha. Daí 
mais pra frente colocou o Claudius também, que hoje é o dj Ogro. 
Cara, e a gente começou a pintar, e a pintar, pintar, pintar. 

Eu estou sem meu hd aqui, mas eu tenho muita imagem guardada. 
Tenho fotos de 15 a 17 anos atrás. Eu lembro que no meu primeiro 
emprego, eu trabalhei numa fábrica de divisórias e o cara me deu uma 
máquina digital super moderna, que era para eu ficar fotografando 
os trampos e tal. E a câmera ficava comigo. Pô, eu tinha uma câmera 
digital! Então eu fotografava muito. Não só meus trampos como dos 
outros. Era a crew, eu fazia a parada da crew. Eu tinha meio que esse 
espírito, essa coisa de grupo. E enfim, a gente ficou pintando junto du-
rante um bom tempo. A srC acho que durou bem uns 10 anos. Durou 
uns 10 anos... Não é tanto tempo. Você vê, a df Zulu dura até hoje. 
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Mas a srC era nós quatro. O Cabecinha foi o que acabou saindo, to-
mou outro rumo na vida. Mas nós quatro fizemos muita coisa juntos 
– eu, Bição, Claudius e o Paulo Emílio. Com o Paulo Emilio, a gente 
pintou muita coisa junto.  A gente sempre foi muito próximo. E aí a 
crew foi se desfazendo porque...  A gente é brother até hoje e aca-
ba sempre interagindo. Cada vez menos, mas é a tendência natural. 
Mas eu falo muito com o Paulo, falo muito com o Bição, não falo com 
o Claudius, a gente brigou. Mas daqui a pouco tá de boa. Quando foi 
na semana passada eu encontrei com ele. Ele tava bêbado, ficou rin-
do para mim. Eu quase que eu perguntei: “Tá rindo porque, filho? To 
puto ainda! Não vem com risada para a minha cara não” [risos].  Mas 
é mais ou menos essa a história.

Então... Hoje a minha relação mudou muito com essa coisa de rua. 
Conforme eu fui amadurecendo, ou conforme eu fui entendendo as 
coisas... tem a ver com prioridades, claro. É uma coisa que dá tra-
balho, exige um esforço, dinheiro e tal, ao mesmo tempo que, claro, 
compensa. Se você fizer um trabalho legal, esse trabalho vira outdoor. 
Acaba virando um outdoor do que você está fazendo, se comparado 
a uma mídia paga externa, o investimento é muito mais baixo. Mudou 
muito o ambiente em relação ao que era antes. Mudou muito, é ou-
tra vibe hoje, com certeza. 

Hoje virou uma parada comercial mesmo. Não que isso seja erra-
do. Eu acho que é até uma evolução natural da questão. Às vezes... 
Mas é muito raro eu fazer alguma coisa na rua. O que eu tenho feito 
muito é colado cartazes, né? E até os cartazes que eu colo às vezes 
são sempre divulgando alguma coisa, algum evento e tal. Um marke-
ting de guerrilha, é isso. Eu até tenho muita vontade de voltar, de 
fazer alguma coisa. Talvez até volte, pois é uma vontade constante. 
Mas durante muito tempo, todos os meus últimos trampos, tem até 
um tumblr aqui com as últimas coisas que eu pintei. Eu falei: “ah, va-
mos pintar e pintar pra caralho”. Eu lembro que quando eu pintava era 
assim. A gente saia para pintar e era pra pintar mesmo. E era todo fi-
nal de semana, durante a semana, era sempre pintando, não parava.  
Não parava. E, sei lá, cansei. Deu uma enchida de saco.

E hoje, você ainda pinta na rua? 
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Fui parando aos poucos, fui parando aos poucos. Eu não digo que eu 
parei. Eu digo que estou dando um tempinho. Eu sempre dou um tem-
po. Eu tô dando um tempo, na verdade. Mas que não pinto mesmo, 
já tem... Olha isso aqui [mostrando um blog na tela do computador], 
achei: CC Fresh. Isso aqui é um blog [https://ccfresh.wordpress.com/]... 
porque depois da srC, a srC virou a CC, que é a crew logo depois da 
srC. Basicamente sou eu, Bição e Paulo Emílio. Tem muito trampo do 
Bição, que acho que são os últimos. Tem um trampo do Paulo, tem um 
do Paulo e do Bição. Aí já tem uma parte aqui que já é eu e o Onio. 
Tem muito trampo comigo e com o Bição. 

Olha, aqui começa. São as passagens subterrâneas. Nessa época 
a gente falou assim: “ah, vamos pintar todas as passarelas”. A gen-
te saiu lá da norte e a gente pintou em todas. Tinha que fazer dois 
trampos em cada passarela, não era um trampo só não. Em cada pas-
sarela tinha que fazer um na entrada e outro lá na saída. E aí a gente 
tirava, sei lá, um mês e fazia isso. A gente desenvolvia umas metas 
e saia fazendo. 

Nessa época eu pintava pra caramba. E era sempre eu e Bição. Eu 
fiz muita vitrine para o Bição. Porque eu pegava o trampo do Bição 
e ajudava a compor. Eu tava sempre compondo o trampo do Bição. 
Colocava um personagem no meio, mais simétrico e tal. E é uma coi-
sa que eu sempre fiz, sempre que a gente saia para pintar. Você via 
até pelas cores, mesma cor, mesmo tipo de preenchimento. Sempre 
tentava complementar. Eu tinha uma bicicleta, a gente sempre saía 
de bicicleta para pintar. Fazia tudo a noite.

Ah, em 2010 mais ou menos. A gente pintava direto. Teve um pouco isso 
também... quando o Bição saiu fora eu dei uma paradinha também por-
que ele me incentivava a pintar. Sozinho eu... eu até tenho que voltar a 
fazer isso. Eu já fiz muito isso numa época. Aquela cabeça que tem no 
livro [referindo-se ao livro “Entre cores e utopias: o grafite em Brasília e 
seus arredores”], eu fiz sozinho, eu pintei todas as passarelas lá da asa 
norte. Eu fiz todas, vindo da 16 norte de bicicleta. E eu vinha de dia mes-
mo, sozinho, pintando.

Aí foi parando aos poucos ou encheu 
o saco e parou de vez? Como você 

fez essa transição?

E isso era quando, mais ou menos?
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Então, tinha umas coisas que eu sempre fazia. Quando eu fiz esses 
das cabeças flutuando, eu tinha um jeito de traçar elas, né? Claro 
que uma saía mais gorda, outras mais compridas, mas sempre com 
a mesma característica. Eu fazia muito. Era como um carimbo, para 
ser sincero. Eu saía carimbando. A galera sabia que era eu. A galera 
acaba sabendo, não tem jeito.

O foda é quando a marca é ruim. Aí é um saco você ter que ficar olhan-
do aquela merda em qualquer lugar que você vai. Mas aí é uma questão 
pessoal de cada um, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gos-
ta. Eu até falo pra galera: “Pô, galera, vocês não confundam uma questão 
de opinião sobre estética com questões pessoais. Se eu não gosto do 
seu trampo, não quer dizer que você é um babaca”. Às vezes até é, mas 
nem todos os caras são assim e o que está em questão não é isso. 

Hoje o mundo tá muito chato, né? Você não pode criticar nada, as 
pessoas não sabem escutar. Tudo bem que as pessoas também não 
sabem criticar. Mas você não pode falar mal de nada! Ainda mais se 
é comercial, se o cara tá ali ralando e você tá falando mal do cara, 
atrapalhando o rolê do cara. Eu acho maior xarope, mas enfim... Por 
isso que acho uma merda, mas continuo achando. E eu fiz isso du-
rante um tempão, pintei na rua por um tempão.

E não é só isso. Cara, a questão não é nem essa. Acho que a principal 
questão é a dimensão, né? A gente está falando de duas dimensões 
que são diferentes. Eu sempre gostei muito do Plano porque ele é fe-
chado. Você consegue visualizar exatamente onde é que é o Plano, 
né? Tem um desenho dele, ele é uma maquete. São Paulo não, São 
Paulo é aquela coisa deformada no sentido em que ela foi surgindo, 
foi se amontoando e virou aquela megalópole sinistra.  O Plano Piloto 
aqui em Brasília... tudo bem, você tem as cidades satélites, se você 
for marcar todas essas áreas, você vai ter que dar um puta role, né? 
Eu sempre pintei no Plano só. Raramente eu pintei fora de lugares 
do Plano. A galera também sempre me criticou muito por causa dis-
so. Mas eu cago e ando, tipo não tô nem aí. 

E você botava sempre o mesmo desenho? 
Era sempre a mesma cabeça, 

ou sempre uma tag?

Pois é, a galera acaba sabendo quando 
você cria uma marca. Porque tem essa coi-

sa do anonimato, mas quando 
você repete a marca, leva até o 

artista, não tem jeito.

E na cidade, como você escolhia os  
lugares? Porque você vem de São Paulo. 

São Paulo é vertical. Brasília é  
horizontal. É outra vibe!
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Não, eu podia ir para qualquer lugar sem problema. Eu acho que eu 
não teria problema em pintar em qualquer lugar. Mas na época eu 
acho que era uma questão de preguiça mesmo, pô, vou pintar aqui 
mesmo. Agora em São Paulo não tinha isso. Em São Paulo a questão 
era pintar em todos os lugares possíveis, mas para isso leva-se mui-
tos anos. Aqui eu fiquei só nessa de Asa Sul e Asa Norte, mais Asa 
Sul do que Asa Norte. Mas só no Plano, meu barato era o Plano, pin-
tar o Plano. Porque Brasília é um suporte incrível para o grafite. Eu 
acho que ele é muito mal utilizado... 

Porque na verdade eu acho que Brasília não teve uma geração... 
talvez a próxima geração, o próximo movimento... Porque eu não sei 
se você percebe, a gente está saindo de um hype, esse hype que deu 
aí desses trampos brancos... Ele está sumindo e agora está vindo um 
novo hype. Esse novo hype que eu acho que ai que eu acho que vai 
dar alguma coisa realmente substancial, de evolução estética e tal. 
Porque para mim não teve ainda essa revolução estética no nível de 
outros lugares. Se a gente observar determinados lugares, a gente 
vê que a força muito maior. Acho que condiz com a idade da cidade, 
o ambiente da cidade, o ritmo da cidade, o ritmo das pessoas e tal. 

Brasília é um lugar muito doido porque eu acho que a gente sempre 
está numa anestesia. Quando eu vou para as outras capitais eu sinto que 
a galera tá sempre muito mais tensa. Se tá rolando uma crise a galera so-
fre muito mais. Brasília, ainda por conta do funcionalismo público e tal, 
o consumo da cidade não cai. Cai, porque algumas pessoas ficam mais 
fudidas, mas tem uma galera que tá sempre de boa porque é uma galera 
concursada, ganha uma grana, neguinho tá sempre tranquilo. Então eu 
acho que isso mantém. Então, eu acho Brasília meio devagar, as pesso-
as estão lá meio anestesiadas. É o que eu sinto, aqui rola essa anestesia. 
Mas eu acho que ainda está por vir essa... As coisas vão melhorando.

Você vai reparar que sempre os lugares que são mais atacados são os 
lugares mais degradados mesmo. A W3 sempre foi degradada, as pas-
sarelas sempre foram degradadas. Você vai ver que se tiver um lugar 
abandonado, e tiver parede para se pintar, alguém vai lá e vai pintar. A 
gente sempre fez muito isso. Lá fora o pessoal chama de “fun factory”, 

Mas por que? Por que você morava aqui  
e era mais fácil? Ou por que tinha essa  

coisa territorial também?

E aí nessa escolha dos lugares para grafi-
tar, eu estava aqui pensando, acaba que 
muitas vezes se concentra em alguns lu-
gares. Tipo a W3 virou uma galeria a céu 

aberto, tem as passagens...



Renata Almendra | Mello

73

Grafite de Mello e Onio no Conic – Setor de Diversões Sul, Brasília-DF, sem data
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tipo uma fábrica de diversão. Tu chega lá e tem tanta parede no lugar 
que você fica lá. A gente fez isso em vários lugares. Eu tenho isso em 
fotos. Abandonavam galpão, a gente ficava sabendo, a gente ia pra lá e 
ficava pintando. E ia lá várias vezes, e pintava, pintava. Aí um descobre 
que tem também, aí já chega outro. Aí quando você vai ver está tudo pin-
tado. Porque é um lugar tranquilo de pintar. Você vai para lá, você não 
vai ter stress, não vai ter problema, a polícia não vai te encher o saco e 
tal. Porque em alguns muros a gente pedia autorização, mas na maioria 
das vezes a gente chega e faz. E quando você chega nesse intuito, pelo 
menos eu aprendi que você tem que ter convicção do que você está fa-
zendo. Então, se você chegar num muro de uma parada governamental 
e o muro tá tranquilo, de boa, não está precisando de reforma e você 
chegar lá e pintar, vai dar merda.

Você tem basicamente duas pontas e em cada ponta você tem duas 
vertentes. Você tem os anônimos, porque pra você fazer determi-
nado tipo de coisa, tem que ser anônimo, a não ser que você queira 
se fuder. Teve até um amigo meu, não vou nem citar o nome... bem, 
acho que não tem problema citar, o Tio Z. Tio Z foi uma figura muito 
doida porque nessa época, no início dos anos 2000, quando a gente 
estava pintando, tinha o Tio Z. E o Tio Z apareceu assim, tipo, pá! De 
repente a gente estava passando pelo Cine Brasília e tinha um tram-
po gigante. Aí a gente ficou assim... Só tinha a gente pintando e o df 
Zulu. E a gente falou: “Caralho, quem é esse doido, véi, que já che-
gou alucinando? Caralho, quem é esse maluco que do nada já chega 
aqui e alucina?”. 

E aí a gente ficava chocado! Caralho, quem é esse maluco??? Aí a 
gente foi descobrir quem era. E era o Tio Z. Tanto que o Tio Z... Olha 
a última do Tio Z. O Tio Z foi lá no Congresso e pichou o Congresso! 
Não lembro se ele pichou o Senado ou a Câmara. Ele foi preso por 
causa disso. A polícia bateu na casa dele. Não, ele não foi preso por 
causa disso não, mas ele teve que responder. Ele foi preso porque 
matou um cara. Ele já cumpriu. Agora ele virou pm, essas coisas lou-
cas. Ele virou Policial Militar e aí ele matou um cara como polícia, foi 

Aí eu te pergunto: você acha que de certa 
forma falta uma ousadia para ir nesses lu-

gares mais governamentais? É uma falta 
de ousadia ou realmente não é essa a  
finalidade? Porque isso é um ataque,  

seria um ataque, não é?
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alguma coisa assim. Muito doido, né? É total incoerente, mas... Ele 
nem chama mais Tio Z, acho que agora ele chama Sempre. 

O Tio Z era muito louco, véi.. E ele era ousado. Ele era ousado pra 
caralho! Tinha essa coisa né? Na nossa época era muito... era uma 
coisa mais ousada. Tanto que a nossa briga com a df Zulu era porque 
os caras... até entendo isso... o hip hop sempre teve um apelo “ah, o 
movimento que salvou a periferia, que trouxe o esporte, então não 
bebe, não fuma, que trouxe o grafite, que o grafite é diferente da pi-
chação, é a arte e não sei o que mais”. Aí, eu falei “não, para, vocês 
estão com um discurso muito adequado, aqui é para tocar o terror”. 
Eu entendo esse papel social? Eu entendo! Mas era muito domesti-
cado, um discurso de domesticar a galera. E quando os caras eram 
mais de boa, a gente era os pichadores.

Ah, era o Sowtto, o Satão, o Supla de grafiteiro. O Turco, tinha o Miurco. 
E depois virou isso 3S+T+ M e ficou aumentando... O Rivas era de ou-
tra crew, o Rivas era da Reforçus, a Reforçus Break, era outro esquema, 
outro rolê o Rivas. Mas era da mesma época. Sem contar os dançarinos, 
né? Aí tinha uma galera que dançava. A df Zulu era muito grande. Uma 
vez eu quase apanhei no Espaço Cultural. Eu vivia lá e teve um evento da 
df Zulu lá, era muita gente, e eu, abusado, fui lá. E aí eu comecei a dis-
cutir com o Supla, comecei a conversar com ele, aí a gente começou a 
gritar um com o outro. Quando eu fui ver eu estava rodeado, tinha tipo 
uma galera em volta de mim. Aí eu falei “nossa, é agora que eu vou apa-
nhar!”. Me livrei porque na época eu pegava uma mina que trampava lá e 
ela segurou a onda, chamou os seguranças e ninguém chegou perto de 
mim.  Foi engraçado. Eu era meio abusado. Ai rolava esse rolê. A gente 
era ousado nesse sentido e a galera já não, a galera achava que a gente 
não podia. “Não, não pode, a gente tem que ser legal, a gente é da peri-
feria e a gente tem que...”. Tinha essa treta, né? Porque a gente morava 
no Plano, a gente era playboy. Porque a galera morava na Ceilândia e 
tava tudo fudido. Bição é playboy mesmo, sempre foi, com pai médico 
e caralho a quatro. Eu sempre fui fudido, cara. Eu era fudido, mas sem-
pre morei no Plano. Mas eu sempre fiz as minhas correrias. 

Quem era do DF Zulu nesse inicinho?
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Não, porque na verdade o grafite sempre teve um discurso muito pró-
prio. Claro que, quando ele se associa a outros movimentos, como o 
hip hop, ele ganha outros vieses. Mas eu sempre vi o grafite com um 
discurso muito próprio, mais pela resistência da arte. Para mim sem-
pre foi isso. E pelo meu direito de me expressar e pela apropriação 
transgressora mesmo, de simplesmente assumir os lugares e foda-se.

Sim, sim. Eu sempre fiz arte de forma muito independente. Quando 
eu produzo exposição, raramente eu participo de um edital e, depen-
dendo de como for, eu mesmo alugo um lugar e coloco as coisas. Eu 
tenho essa auto suficiência. E muito do que eu faço hoje é reconhe-
cido por conta dessas épocas, querendo ou não. Tem muita gente 
que me conhece por referência desse início. Mas eu acho que é isso, 
é um processo natural de amadurecimento. O meu trabalho nunca 
foi comercial com relação ao grafite. Tem muita coisa que eu acabei 
fazendo comercialmente por conta do grafite, mas eu achei outros 
caminhos para poder viver, trabalhar. 

Hoje eu vivo da minha arte. Basicamente hoje eu vivo de arte e 
de ofício. Porque através da minha arte eu desenvolvi um conheci-
mento, um ofício e eu sempre presto esse ofício para outros artistas. 
Por exemplo, o último que eu estou fazendo é esse. O Jean não é um 
artista de rua, ele é um artista gráfico, um ilustrador, um puta ilus-
trador, um puta designer, tem um trabalho com um puta potencial 
e eu fiz uma proposta para ele. Falei: “Jean, vamos pegar esse teu 
trampo e vamos publicar, vamos colocar ele na rua”. Então eu es-
tou viabilizando o trabalho dele, formatando o trabalho dele para ter 
esse alcance. Essas são as coisas que eu tenho curtido fazer. Me dá 
uma oportunidade de participar, de interagir com o trabalho de ou-
tras pessoas, o que me traz muito conhecimento. E é uma forma de 
incentivar também, de estar renovando as coisas. Então eu fico tran-
sitando entre isso: entre emprestar o ofício que eu sei para o trabalho 
de outras pessoas, fazer essas parcerias, e de vez em quando eu faço 
uma exposição. Eu sempre desenho, eu tenho uma produção minha, 
eu mantenho isso e várias coisas.

E você acha que morar no Plano ou  
na periferia alterava um pouco  

um discurso de resistência?

Então tem uma certa resistência 
em relação a este mercado 

legitimado da arte?
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Grafite de Mello em parceria com Onio e os franceses Seth e Dem, Brasília-DF, 
sem data
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em algum dOs enCOntrOs Que tivemOs O BrunO me expliCOu Que o 
apelido do pixador era chamado hoje entre os pixadores de vulgo e 
não de tag como eu havia pensado. O vulgo do Bruno é Bonos. Vulgo 
significa o povo, a plebe, o comum das pessoas, aquilo que é vulgar. 
Nessa entrevista não poderia ser diferente, ele conta da realidade de 
alguns desses muitos que não se silenciam frente às opressões coti-
dianas, que mesmo sem saber dos porquês das teorias para legitimar 
ações, fazem, respiram a cidade com utópica liberdade e com vonta-
de de existir no mundo riscam “eu estou bem aqui”. 

É um ato quase hereditário, predestinado pelos outros do bairro 
que foram ou são pixadores e ao mesmo tempo são os irmãos, primos, 
vizinhos e amigos. O autorreconhecimento do menino com a lata de 
spray é adquirido na alfabetização ao mesmo tempo que denuncia a 
hipocrisia constitucional “educação para todos”. O veneno é também 
antídoto, a falta é entendida como fortalecimento para manifestações 
reivindicatórias ou simplesmente como símbolo de pertencimento. 

O Bonos recria nas respostas um pouco do que há gerações a 
História da Pixação Brasiliense esteve ensinando nos concretos tom-
bados da cidade, levanta questões imprescindíveis sobre território, 
identidade, arte e outras reflexões das suas experiências em mais de 
vinte anos de pixação.

Fizemos a entrevista online, via Whatsapp, devido à distância geo-
gráfica (o Bonos estava morando em Maceió-AL) o que não impediu o 
comprometimento com a proposta da entrevista, criamos juntos uma 
dinâmica de perguntas e respostas por áudio, permanecendo a flui-
dez dos nossos encontros presenciais. Sou grata a disponibilidade e 
atenção do Bonos, sendo o primeiro protagonista dessa história que 
pude conhecer, me deu as devidas orientações de como agir em oca-
siões inesperadas das entrevistas que se sucederam e na pesquisa 
que desenvolvo sobre essa temática, sua mão está aqui me encora-
jando a continuar. 

A pixação do Bonos enquanto povo é poesia de rua, ‘’rabisco e su-
jeira’’ carregada de revolta. 
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Pixação em muro de Museu em Maceió - AL, 2017

Céu de Brasília, 1 dia antes da inauguração do VLT – Pixação de Bonos em Brasília-DF, 2004/5



EntrEVozEs Urbanas

80

Falar sobre como eu comecei e o que significa a pixação pra mim, 
vai muito além do personagem que eu criei para minha vida, porque 
essa arte está inclusa na minha vida desde que eu me entendo como 
pessoa. Eu vim de uma família em que a pixação já existia, então aos 
4, 5, 6 anos eu já via meus irmãos mais velhos escreverem de for-
ma diferente do que a convencional e fazer disso um meio para ser 
reconhecido em meio a sociedade. Então, eu já cresci com aquilo, 
então aos 7 anos de idade ao mesmo tempo que eu aprendi a ler e 
escrever o alfabeto normal na escola, eu tava aprendendo a pixar em 
letras diferenciadas, sem consciência, sem entendimento do que era 
nada. Então, nas visitas que eu fiz nas casas de parentes, eu busca-
va informações, buscava rabiscos em parentes que eu nem entedia o 
que significava na época e eu já admirava, eu já queria seguir, que-
ria fazer aquilo. 

Então, mescla-se muito com quem eu sou, quem eu fui durante 
esse tempo e então eu já tinha um apelido aos sete anos de idade e 
isso parece piada, parece brincadeira mas eu já tinha um apelido, aos 
9, 10 anos de idade. Tem muita gente que acha isso muito recente 
muito pouco, tem gente que chega achar isso mentira, mas eu não te-
nho necessidade de estar mentindo, nem pra mim, nem pra ninguém. 

Aos 9 anos de idade eu comecei a entender o que que era, como era, 
como funcionava e comecei a ideia de entrar nesse mundo de fato, com-
prei a primeira tinta em spray e sair pra pixar a rua do lado da minha casa 
mas que já foi aí o começo da minha história. Então, é basicamente as-
sim, esse foi o princípio da coisa. Aos 10, 11 anos eu já estava integrado 
numa sigla de renome importante, ou seja, é... Não lembro de ter sido 
outra coisa nessa minha vida, fui isso, eu sempre fui isso e faz com que, 
se a pergunta é essa, quando começou, é isso, começou a nascer, quan-
do eu tomei ciência de quem eu era na vida, eu já era um pixador, eu já 
gostava da pixação.

Agora, em relação a trajetória eu vou tentar resumir esses 20 anos 
de uma forma coerente. Eu comecei a pixar realmente, verdadeiramen-
te com 12 anos... 11 anos, 12 anos e isso eu tenho registros que possam 
provar e comecei pixando normal, pixando no bairro, tendo intrigas no 
bairro que a gente morava, com 15 anos, 16 anos eu comecei a migrar, 
sair... Park Way, Asa Sul, que era o eixo onde meu ônibus passava, onde 

Gostaria de saber sobre sua história com  
a pixação, como você começou, 

sua trajetória...
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ia pra escola na Asa Sul e... Aí comecei a ganhar uma certa notoriedade 
em Brasília, mas muito pouco ainda. 

Fui pai aos 16 anos, aí tive que automaticamente dar uma freada, mas 
nada muito sério. Voltei com 17 e aí já tava mais integrado ao Distrito 
Federal e pixando mais pro lado de Brasília. 18, 19 anos a gente compra 
carro, a gente, a galera começa a ter mais condições, a gente começou a 
sair pra mais longe, fomos à Caldas, vários lugares. Caldas, Goiânia e com 
uns 20 e pouco, continuamos, aí 22 anos 23 anos eu já tava bem inserido 
no meio mesmo, conhecido no meio de Brasília. Fui preso, aí passei um 
ano preso e na volta, depois que eu saí, eu fiquei pixando mesmo uma vez 
por mês, pegando só “promoções” boas assim, pra não me arriscar muito 
em rolê grande. Aí por isso que minha caminhada diminuiu em quantida-
de mas ganhou em qualidade ao meu ver. 

Então, a gente pode dizer, eu posso dizer com bastante certeza do que 
eu estou falando, que não chega uma questão de que foi comigo essa 
influência do meio em que eu vivia. Eu posso dizer para você que nos 
anos 90 e começo de 2000 era comum, não só nas periferias, era co-
mum no âmbito geral, o adolescente, a criança, todo mundo tinha um 
apelido e através desse apelido começava essa propagação de se ter um 
nome, de se fazer um nome, de ser reconhecido.

Antigamente não existia internet, então o meio que você tinha para se 
destacar muitas vezes era assim e esses apelidos, essa forma de se cha-
mar, acabou que foram se tornando grupos, grupos de bairro, as gangues 
se iniciaram, a maioria delas por grupos de bairro, pessoas da mesma 
quadra, da mesma rua, do mesmo colégio e formavam um grupo e pro-
curavam essa identificação que tem que ser feita... “Eu sou o Bruno, eu 
sou o Bonos de tal sigla, que eu sou de tal quadra”, é uma representati-
vidade cultural, que a gente chama assim... de... é como se fosse um ato 
de identificação própria, o pessoal se identifica dessa forma. 

Então, aí você me pergunta em relação do que significa as gangues, 
qual influência que elas tiveram para mim... Foi algo muito corriquei-
ro, foi um estilo de vida do qual a minha geração aprendeu a conviver 
com isso... Todo mundo era, você andava num grupo porque você era 
do grupo da sua escola. Então isso daí não se inicia com o intuito de 

O seu relato histórico foi importante para 
levantar algumas questões. Você não foi 
influenciado só pelo gosto de ver isso na 

rua e achar bonito e querer imitar, querer 
criar mas você foi influenciado cultural-

mente, pelo seu meio familiar e social, 
fazia parte da linguagem dos seus amigos, 

dos seus irmãos e familiares, é quase um 
segmento, uma tendência que os jovens, 

que as crianças começam a participar, 
como você disse “mesmo sem entender”, 

no processo que aprendem a ler e escrever. 
Então, queria saber sobre essa questão da 

influência da sigla, a importância dessa si-
gla para seu desenvolvimento na pixação 
e qual é essa importância para o pixador, 

para você, de alcançar outros espaços, fora 
do bairro onde você mora, ir para outras 

cidades se manifestar... 
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Letras estilizadas do pixador Bonos, com a frase “Ñ se mede coragem em tempo de paz”
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Pixação do Bonos em homenagem a dois pixadores reconhecidos pelas gangues brasilienses por criarem diversos alfabetos e letras 
estilizadas (‘’Referência, Respeito e Estudo - Prynce e Kupido’’)
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que eu vou “cometer um crime, vandalismo e roubo, furto”, algo que 
as pessoas acham que vão acontecer... Não é bem assim. 

As pessoas estão no grupo, as pessoas são da quebrada, são da 
rua porque são de lá e vai muito nessa linha, de se entender isso e sa-
ber... Aí quando você pergunta o que significa para um pixador esse 
distanciamento, sair para mais lugares, atingir novas metas é porque 
poucos desses membros das gangues, as gangues são número que 
chegam a 200 pessoas, mas pixadores de fato são o mínimo, 10, 15... 
Hoje em dia, né, antigamente era mais, mas hoje em dia é bem me-
nos que isso e quando você chega a atingir certos níveis de fama, de 
“status”, você quer propagar isso, não deixa de ser um propaganda... 
Você faz uma propaganda de si próprio para ganhar status, ganhar 
notoriedade, nome, pedágio, ganhar dinheiro, tem vários benefícios, 
ganhar mulheres, tem vários benefícios que a pixação traz, benefí-
cios aos nossos olhos, né... 

Esse entendimento o pixador em si só vai ter com o passar dos anos, 
muitos saem dessa vida sem entender o que se propuseram a fazer para 
com a sociedade e, então, no âmbito geral o pixador não liga, não enten-
de o que a população tá querendo e muitas das vezes ele nem mesmo 
sabe porque ele está fazendo aquilo, ele faz porque ele aprendeu a vi-
ver naquele meio, ele nem tem aquilo como intuito de arte, muitas das 
vezes eles não sabem... São poucos que passam a ter esse entendimen-
to. Mas para o nosso meio aquilo ali é muito importante... Quanto mais 
status você tem, quanto mais nome você tem espalhado na cidade mais 
conhecido você fica, mais respeito você adquire. 

É muito difícil que isso seja uma coisa oculta, um pixador que nin-
guém conheça, que ninguém saiba quem é, uma marca que ninguém 
identifica, isso no nosso meio, que é o que nos importa, que é o que 
importante pra gente, é que a gente seja reconhecido no nosso meio, 
pra sociedade, pra comunidade no geral a gente não faz muita ques-
tão de querer saber o que eles vão achar, o que eles não vão achar. 

O intuito é ficar famoso entre os nossos, é um diálogo nosso, é um 
dialeto nosso, é uma forma de se expressar nossa, assim... Depois de 
um tempo a gente vai entendendo que muita gente paga um preço 

Qual relação entre o código interno do 
Bonos, enquanto propaganda e status 

social entre os grupos, as gangues e o ano-
nimato? O que você acha que as pessoas 

que não participam desse código social in-
terno pensam do pixador? 
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alto por isso, que a comunidade paga um preço por isso. Mas eu hoje 
consigo ter vários argumentos para discutir em relação a isso mas eu 
estou tentando falar de um modo geral da coisa. O jovem em si não 
está querendo entender, querendo saber o que se passa no dono da 
casa, do lote, do portão, ele quer saber da fama do nome dele. 

Eu tenho a curiosidade, a ideia de um estudo sobre isso de muitos 
anos, então eu a partir dos... vamos dizer... 16, 17 anos, quando eu 
tava no auge da coisa mesmo, eu já tinha uma consciência de que o 
que eu faria e eu fazia tinha um sentido, tinha um porquê e... Então 
eu já considerava isso como arte, o que eu estou tentando te passar 
é que não é todo mundo que tem essa ideia, eu conheço gente que 
pixa a vida inteira e não sabe porque faz, se você perguntar para ele, 
ele vai dizer que “ Ah, eu pixo porque é legal” e não é bem assim, mas 
eu estou passando a visão geral e a minha visão da coisa. 

Hoje eu olho para o âmbito geral da coisa... é... a pixação tem que 
ser, é um movimento que existe para ser de cobrança e revolução-
-evolução, as duas coisas ao mesmo tempo e eu costumo pensar no 
sistema como um corpo humano que está doente e a pixação é o único 
meio de que o jovem, a comunidade jovem, a criança carente, o me-
nino de escola pública tem de dizer, de mostrar que tem algo errado. 
E enquanto tem pixação na parede significa que não estão educando, 
que não estão levando às escolas meios para que a criança ganhe di-
mensão na sua comunidade, que essa criança ganhe status, que essa 
criança tenha perspectiva de um futuro. Enquanto não educarem de 
uma forma correta, a pixação tem que existir, para que alguém veja, 
alguém entenda que aquela sujeira significa um problema. 

Acho que essa foto resume bastante qual é o pensamento e o intuito 
daqueles que realmente estudam esse ato em si, não necessariamente 
quem o faz, porque volto a dizer que quase ninguém tem essa visão, mas 
analisando a visão social da coisa, a sujeira, a agressão, a depredação do 

Quando foi que você começou a  
entender pixação como arte?

Qual a consciência, qual é o sentido  
da pixação para você? 

Como você acha que a pixação pode dar  
visibilidade às injustiças sociais, como 

uma imagem na parede pode dar  
visibilidade às desigualdades sociais?
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patrimônio público e privado é reflexo. E aí se alguém ou algum órgão 
queira que isso pare ou modifique alguma coisa, ele vai ter que começar 
lá na planta da história, na raiz né, na base da educação... Então, é mais 
ou menos por aí esse pensamento, sem a pixação vai todo mundo achar 
que está bem, que as escolas estão ensinando, que o conteúdo de arte 
que é passado é o suficiente e são coisas que não são reais. 

Em suma... Eu venho a entender que essa atitude é uma soma de uma 
falta de oportunidade, de falta de conscientização, falta de educação 
nas escolas desde o princípio e eu não digo que isso é uma mudan-
ça que vá acontecer de um ano para o outro, é de uma geração para 
a outra... Educar essa próxima geração para que a outra não venha 
com essa carência de autoestima, de projetos de crescimento pessoal 
e profissional, por outra área a não ser essa, porque na minha gera-
ção, os jovens não tinham perspectiva de se tornar ninguém, se tornar 
famoso em nada, se tornar bom em nada... Esse era um meio próxi-
mo, esse era um meio que o moleque com vinte reais ele comprava 
três spray e ele já era alguém na cidade dele, então, é mais ou menos 
nesse sentido de pensamento que tem que haver a mudança, caso 
queiram a mudança, porque eu não estou interessado na mudança... 

Você acha que a pixação é um ato revo-
lucionário mas também reflete a falta de 

ensino das artes na escola pública.  
Como você pensa isso?

“Aquele que semeia miséria colherá fúria”, autor desconhecido, sem data



Taís Aragão | Bonos

87

Ah, talvez não, porque... eu digo assim: se os meus irmãos não ti-
vessem sentido essas influências, se meus irmãos não tivessem me 
passado essas influências, se minha comunidade não tivesse... Na 
minha comunidade os adolescentes e as crianças tivessem me dado 
um exemplo diferente, tendo tido educação, tendo tido oportunida-
des, indo para estágios, indo para empregos, indo para faculdades e 
indo para a televisão, indo pra teatro eu não teria ingressado nisso 
porque não haveria sentido. O processo não é com uma pessoa só é 
com a comunidade num todo. 

Não são nada mais que propagandas políticas e esconder literalmen-
te a sujeira, jogar para debaixo do tapete, nada mais... Em relação ao 
projeto “Picasso não Pichava”, quem conhece a história dele sabe que 
ele teve um início, um propósito até bom mas no meio pro fim houve 
corrupções e as pessoas que exploraram esse projeto, utilizaram dele 
para também fins políticos e hoje ele é um projeto esquecido, ou seja, 
não existe uma preocupação real  do governo ou de ninguém para 
modificar esse cenário, na realidade o que tem são propagandas... 

Tem alguma não, tem toda... Tem toda, a partir do momento que você 
ingressa nesse âmbito de ir para a pixação, pelo menos em Brasília, não 
existem pessoas que fazem isso sozinho, não existe uma pessoa, isso falo 
por experiência porque conheço todo mundo desse gênero, não exis-
te uma pessoa que o cidadão sem uma sigla. Brasília é: nome na parede 
e mais a sigla, dez nomes mais a sigla, entendeu? Então, quando você 
se junta com outra pessoa para participar de uma sigla, você automati-
camente está cometendo dois crimes, que a partir de quatro pessoas é 
formação de quadrilha, com intuito de crime, a depredação de patrimô-
nio, tem intuito de crime e nesse meio existem... Não é nada imposto... 
Mas existem, digamos que normas e incitações para que pessoas come-
tam atos... Começa por roubar um boné, roubar uma bicicleta, um outro 
fuma maconha, tem outro que compra, tem o outro que vende... Então, 
essa cadeia de convivência vai fazendo com que o crime esteja direta-
mente ligado ao ato, não só da pixação mas da gangue e da juventude... 

Se você tivesse oportunidades de ser no 
mundo como você diz... ser alguém no 
mundo, você acha que não iria pixar?  

Não teria começado a pixar?

Fazendo um contraponto dessa sujeira que 
você diz, causada pela revolta, o que você 

acha dessa política da cidade limpa, do 
“Picasso não Pichava”, de algumas  

propagandas públicas espalhadas em 
Brasília sobre a Cidade Limpa, os apa-

gamentos feitos em tinta cinza das 
manifestações urbanas?

Você disse que com 22 anos tinha sido pre-
so, você acha que a pixação tem alguma 

relação com a criminalidade? 
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E sim... É... Como eu fui preso em 2011 e eu pago até hoje em 2017, os 
processos foram totalmente ligados ao ato de eu andar numa gangue, 
de ter uma gangue, de eu ser de uma gangue. Eu não fui preso por um 
crime cometido por mim, eu fui preso por uma formação de quadrilha, 
por causa da gangue que eu participava, só muda o nome, de gangue 
para quadrilha... Depende da interpretação de quem quer ver a cena. 

Tem que separar o ato de pixar, que para muitos assim... Eles fazem 
porque geralmente, fazem até pelo intuito de “ah não tem necessi-
dade”, porque não existe uma cobrança direta, de obrigação, de ter 
que fazer “isso, isso e isso”. A partir do momento que você entra na 
sigla você tem autonomia, tem gente que quer só participar, tem gen-
te que quer só colaborar, tem gente que quer ir para as brigas, tem 
gente que quer bater nos rivais e tem gente que usa disso para “ah, tô 
aproveitando que estou nesse meio, vou vender droga, vou fazer isso 
e aquilo”... Isso é de cada um, é pessoal... A gangue não impõe nada, 
mas assim... A conduta geral, o meio em si, ele incita mas a pixação 
não, nunca deixou de ser crime, a ideia é que o ato sim, é proibido, e 
tem que permanecer proibido e ninguém se incomoda com esse fato 
de ser ou não proibido, até porque a lei é branda em relação a isso, 
é... Então, é uma forma do jovem que quer se mostrar e crescer nes-
se meio da juventude dele aparecer. Então, é sim, é crime mas não 
que seja um problema maior. 

Eu nunca consegui olhar por esse lado de ver uma pixação um dia legal, 
como seria ou como pode ser, porque não existe isso... é surreal! Eu tô 
atacando o prédio de uma outra pessoa, eu tô usando da parede da casa 
de uma outra pessoa para um anúncio meu, do qual eu não pedi... Não 
consigo entender uma pessoa que permita “Ah, pode vir aqui e escrever 
o que você quiser na parede da minha casa”. Ou seja, o ato é transgredir, 
o ato é infracional, então, acho assim, não consigo olhar com essa óti-
ca de que “ah, se um dia não houvesse, se um dia não fosse crime, será 
que faríamos ou não”... Não dá para ter certeza, eu não sei ... Porque se 
eu fosse para analisar esse tanto de variáveis assim eu poderia supor que 

Dentro da gangue existem vários 
elementos, tem a pixação, o tráfico e 

outros crimes vinculados que estão 
dentro da gangue. Você considera  

que pixação é crime?

Você acredita que se a pixação não fosse 
um ato criminoso você não praticaria e a 
gangue não existiria, se caso fosse legali-

zado como o grafite é hoje no Brasil?
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Letras em homenagem aos antigos pixadores da cidade, letras GDJ. Valparaíso-GO, 2015
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Pixação de Bonos em conjunto com o pixador Flash. Brasília-DF, 2014
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tava todo mundo bem e que ninguém iria precisar disso, todo mundo iria 
ter sua notoriedade de outras formas mas não é real, aí não dá para te 
responder com precisão o que eu acho que aconteceria. 

Não, o que não fica bem claro para todo mundo é que qualquer mo-
vimento, qualquer manifesto, qualquer ato que você faça ele numa 
parede autorizada, ele se torna legal... Não existe uma proibição para 
com o grafite e uma proibição para com a pixação, é o ato. Pegar um 
spray ou uma tinta e colocar na casa de outra pessoa, isso é um cri-
me, porque você está invadindo um espaço dessa outra pessoa, não 
existe essa ideia de que o grafite é legalizado, não posso pegar uma 
tinta aqui e fazer um desenho colorido numa casa de uma outra pes-
soa e se ele vir cobrar de mim eu dizer “ Não, isso aqui é legal”, não 
existe...isso é um erro que as pessoas tem de entendimento da lei,  
o que é legal é quando existe a permissão do dono, do dono da em-
presa, do dono do muro e etc. 

Sobre essa questão de “Ah, pode colocar pixação na galeria?” Mermão, 
se o dono da galeria me der o espaço eu vou colocar, vou divulgar e se 
ele não me der o espaço e eu tiver a condição de entrar lá eu vou fazer, 
porque o que eu considero como arte. Necessariamente eu não tenho 
que pedir permissão para ninguém, é o ato em si, é ser visto, é prejudicar 
sim, para que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo, 
de que a gente existe, de que o jovem existe, o jovem tem algo a dizer. 
Então, tem que ser visto assim, que não existe essa diferenciação entre 
o que é legal e ilegal. Ilegal é eu fazer algo sem pedir para a pessoa, in-
dependente, com cor ou sem cor, o que difere a pixação de um grafite é 
a cor, porque ele tem cor e preenchimento e o nosso é um traço reto, um 
traço torto mas um traço cru, feito sem permissão. 

O grafite também era considerado 
ilegal no Brasil e  em 2017, ro-

lou até uma exposição de arte no 
Museu Nacional da República re-

lacionando artistas renomados no 
Brasil com os trabalhos dos grafitei-
ros. Se você considera que pixação é 
arte, você acha que ela pode transi-

tar nesses espaços, na galeria, nas 
exposições, no museu ou a pixação 

é um ato revolucionário e precisa 
estar na rua?



EntrEVozEs Urbanas

92

A diferença é que o grafite, por ele ter cor, por ele ter um formato, uma 
coisinha esteticamente mais aceita perante a sociedade, ele tem um 
certo apoio, muita gente faz de dia, tem gente que colabora, tem gente 
que acha legal. Já diferente da pixação, não é visualmente interessante 
para o resto do público, ele é justamente para quem é do nosso meio, 
para quem faz o ato entender, conhecer e respeitar. A gente não tá muito 
preocupado com essa questão de população, o que vão achar ou deixar 
de achar, só que aí no final da sua pergunta você falou que esses grafi-
teiros tinham passado pelas mesmas coisas que a gente passou... Não... 
Aí é um caminho totalmente diferente. Hoje em dia eles têm o espaço 
deles, tem o respeito deles sim, eu os admiro. 

Mas tem muita gente que vê o segmento de arte deles como uma 
arte que veio com a ajuda de escolas, ajuda de técnicas, ajuda de ma-
terial bom, ajuda de professores de arte, eles são pessoas que tem 
uma condição financeira um pouco a mais do que a da grande maio-
ria, eles não viveram, não vieram do pixo, do sofrimento, de como foi 
para muitos de nós. Tem grafiteiros que são periferia? Sim, tem vá-
rios, tem inúmeros, mas aqueles que são mais tidos como artistas, são 
vistos com bons olhos pela sociedade... tanto que a maioria deles, se 
você perguntar para 70% deles, eles não falam que são grafiteiros, 
falam que são artistas urbanos, artistas de rua mas não se denomi-
nam grafiteiros porque tem muito essa crítica. Eu sou um defensor, eu 
considero eles como sim, parte do movimento, mas tem muita gen-
te que não, tem toda essa diferenciação em relação a eles. Eles não 
tiveram a mesma escola que a gente, eles não participaram de gan-
gue de rua, de protesto. É diferente, a pegada é diferente. 

Não é uma questão de achar, é uma questão de olhar os números e a 
quantidade da molecada hoje que apareceu no grafite, que está ga-
nhando uma proporção de fama, até então merecida no meu ponto 
de vista, porque são alguns muito talentosos, mas de gente com um 
ano, dois anos de caminhada, três anos de caminhada no máximo. 
Enquanto uma galera que vem na rua, que vem fazendo o corre pelo 
pixo e pelo grafite, desenhando da melhor forma possível, estudando 
na medida do possível, está aí há quinze, vinte anos e não conseguiu 

A avenida comercial da W3 sul é um 
espaço no Plano Piloto importante da 

arte urbana porque tem muitas ma-
nifestações ali, tanto do grafite, como 

da pixação, lambes, stêncils, adesi-
vos, várias linguagens da arte urbana. 
Inclusive tem sua, de alguns pixadores 
e de grafiteiros conhecidos em Brasília 

e todos fazem esse ato ilegalmente, 
porque até então não se pode pixar 
ou grafitar em tombamentos, tidos 

como patrimônio histórico e cultural 
nacional. Os grafiteiros se tornaram 

populares e puderam até participar de 
exposições, como no Museu Nacional, 

porque eles iniciaram através de 
um ato ilegal, porque eles começa-

ram a colocar seus personagens, as 
suas cores nas ruas e ficaram famosos 
enquanto artistas por isso e com a pi-
xação isso não aconteceu. Como você 

diferencia isso, porque os dois, ao meu 
ver, tiveram o mesmo caminho, mas 

depois criaram perfis diferentes?

Você considera que dentro da arte ur-
bana existe uma divisão de classes, de 
pessoas que tem mais poder aquisiti-

vo para comprar os materiais, as tintas 
e acabam escolhendo o grafite e quem 

tem um poder aquisitivo inferior e quer 
fazer arte urbana escolhe a pixação 

como meio de expressão?
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essa fama. Igual o Kupydo da Ceilândia, o cara pintou a Ceilândia toda, 
tá pintando desde 99 e o nível de grafite dele, a qualidade artística 
dele, já viajou para fora... Ele não tem o reconhecimento que a mídia 
dá para artistas como Toys, Omik, Mao, Yong, Pomb, Guru, que são 
muito bons, muito bons mesmo, não é um questionamento em rela-
ção a eles, eu falo que sim, tem gente nas periferias hipertalentosas 
que eles não tiveram a condição de trabalhar da forma como muitos 
outros estão tendo agora. 

Ah, é muito amplo isso. Existe mudança no estilo, existe mudança no 
contexto, existe mudança até mesmo nas guerras, na conduta, no modo 
de escrever. Se você pegar a caligrafia de quem era de 80, 90 nada se 
compara com que é de agora, ou até mesmo da minha geração que é a 
2000, a de 2015 já muda muita, 2010 já muda muito, então mudou mui-
to, mudou tudo... A evolução veio, por exemplo, a aceitação para com 
o grafite veio junto com a aceitação do hip hop em si, do rap em si, da 
cultura hip hop em si e aí o grafite vai ganhando um espaço na marra, 
hoje é tido até como algo bonitinho, antigamente não tinha essa visão, 
era criminalizado, e então existem vários tipos de mudança, não sei nem 
como frisar algo específico mas são muitas coisas.

Foi muito perceptível a evolução das letras, de onde saiu, o estilo que 
veio do Rio de Janeiro, que foi o primeiro estilo que chegou a Brasília 
e como a pixação se desenvolveu. Chegou pra gente em 1980, 85, 89, 
90 uma pixação emboladinha igual as tags que tem no Rio de Janeiro e 
foi se transformando em letras separadas, letras soltas, até chegar nas 
grandes enterradas, aí vai...Não daria só para falar ou como foi ou como 
é cada estilo, teria que ter um estudo com fotos, imagens, algumas coi-
sas assim ou algumas coisas escritas...

Eu sou adepto do padrão tradicional, que é spray e pronto. Mas já fiz 
uso de rolinho, já fiz uso de outros artifícios mas geralmente eu só 
uso o spray tradicional preto e mal mal uma branca... mas assim, em 

O que você acha que mudou na histó-
ria da pixação e do grafite em Brasília 
durante o tempo, quais foram as ou-

tras mudanças que você viu?

Como você caracteriza o seu jeito 
de pixar? Quais materiais você usa, 

faz em baixo, em cima?

Você pode desenvolver essa questão das 
mudanças da estética da pixação 

durante o tempo?
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Pixação de Bonos em conjunto com o pixador Flash realizada nos portões do Cartório JK, na Avenida W3 Sul, Brasília-DF, 2014
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Pixação de Bonos em conjunto com o pixador Flash. Brasília-DF, sem data
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relação a caracterização do que faço, o meu estilo, posso considerar 
um dos poucos caras que é completo, que manja de todos os estilos, 
que consegue fazer num padrão alto, num padrão bom ou então em 
vários estilos, mas tem muitos... Eu sou conhecido por ser bom em 
enterradas, em presa gigante, tem detona, tem normalzinha, esca-
lada, todos esses são estilos diferentes. Eu já fiz e sei fazer a grande 
maioria deles, acho que não tem nenhum que eu não saiba mas não 
é comum todo mundo saber todos os estilos, a grande maioria sabe 
um ou dois.

É bom ter exemplo visual... Os estilos são vários, exemplo: o normalzi-
nho, o normalzinho é quase, quase aquele estilo escrito no caderno com 
a letrinha de forma separadinha, bem simples, bem legível, que é um 
estilo que foi muito usado pela geração da GSJ {Grafiteiros sem Janta}, 
que é uma das gangues importantes da Asa Sul, foi difundida muito por 
eles, é o estilo básico mas tem que ser bem feito, ser feito de uma for-
ma correta. Tem o estilo detona, detona é o estilo que é basicamente 
a letra da pixação mesmo, a letra característica da pixação. Tem o esti-
lo enterrado, que é uma letra de pixação pegando da altura onde você 
alcança com a mão até o chão, dividida pelo chão, como se a pixação 
estivesse de fato enterrada. Tem a embolada, que é um estilo que hoje 
ninguém faz mais, mas é um estilo excepcional que só faz quem é muito 
bom, muito utilizada nos anos 90 e começo de 2000, que é para pouco 
caras fazerem. Tem o estilo paulistinha, que são basicamente as letras 
de São Paulo, aquele estilo reto, geralmente feita com tinta, rolinho, ex-
tensor, um estilo retão, bem certo. Tem as quadradinhas, que aí sim é 
um estilo morto, que ninguém faz mais, a não ser eu e uns dois outros 
que sabem fazer... é, acho que basicamente são esses estilos.  

Não tem nenhuma regra que impõe nada, na realidade existia a questão 
de antigamente de quem pegou a parede pegou e ninguém mais pega. 
Mas agora não, agora legalizou tudo, tem nego pegando em cima, tem 
nego pegando em baixo, tem nego pegando dentro, não é um costume 
legal, positivo, tem algumas pessoas que não fazem, eu particularmente 

Você pode definir cada um 
dos estilos que disse?

Como é definido o estilo para o espaço? 
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não faço: a parede tá lá com o nome do cara e alguém pega brecha, a 
gente chama de pegar brecha mas tem muita gente que faz, aí como a 
quantidade de espaço em Brasília ficou pouca, devido ao grande núme-
ro de pixação, chegou um tempo de não ter espaço de fato, as pessoas 
estavam subindo uma no ombro da outra para pegar o espaço em cima 
dos outros nomes. Gerou guerra antigamente, mas hoje em dia não tem 
como mais ter essa disputa em relação ao espaço e aquilo que eu falei, 
questão de como preencher a parede, são poucos que tem a capacida-
de de fazer vários tipos de letras. Então, nego manda o que tem, não 
tem essa imposição de o que colocar em qual parede não, o importan-
te é sujar. 

As gangues, em si, elas são o máximo de possibilidades que puder 
dar para alguém iniciar uma guerra vai acontecer e aí um risco, uma 
pixação em cima de uma outra isso tudo gera guerra, aí guerra envol-
ve muita coisa... Um cobra o outro, que cobra a gangue aí a gangue 
compra e vira guerra generalizada... Às vezes começa por causa de 
uma letra que entrou no final da presa de outro cara sem querer, tem 
muito disso. 

Quando se declara guerra, aí o intuito é que acabe a outra gangue, in-
dependente de que e sim, envolve também territórios. No Valparaíso 
mesmo, a GSN não pode pixar porque teve guerra por muitos anos. 
Aí, a gente proíbe, se eles pixarem lá, a gente cobra, rasura, manda 
apagar, a gente faz o que tiver que fazer, vai na casa e bate nos ca-
ras, não tem conversa, não. Então, tem muitas guerras assim, lógico 
que pixação é transgressão, o que nego tiver que fazer para transgre-
dir beleza, lógico que ninguém respeita lei de nada mas veladamente 
tem, tem as regras. 

Sem dúvida, a pixação determina territórios, quanto mais pixação 
você tem no lugar mais aquela área ali é sua e mais você ganha os 
frutos que a pixação passa, que são pedágios, são contatos de minas, 

Quando você usa a palavra guerra  
você se refere à o que?

Você acha que essa questão de de-
marcação de territórios é um dos 

poderes que a gangue tem?

Essas disputas elas também 
envolvem território?
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Pixação de Bonos com a sigla da gangue GSL, sem data
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Agenda de várias pixações e de vários pixadores brasileiros, incluindo a do 
Bonos em Copacabana, Rio de Janeiro, sem data
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esse tipo de coisa... Pixador ele pixa por essa fama, por esse status, 
então ele ganha esse território e aí com o passar ele colhe os frutos 
desse território. 

Para o pixador que tá efetivamente envolvido, que está fazendo... É 
um pixador envolvido, pixando diariamente ele ganha muito pedágio, 
pedágio é spray de quem quer entrar para a sigla que ele está fazen-
do, isso pra ele é dinheiro, isso pra ele é vida... Quanto mais spray 
você tem mais pixo você tem, aí tem gente que ganha bermuda, ga-
nha boné, ganha óculos, porque tem pessoas que querem aderir a 
sua sigla, que é a que você está fazendo a propaganda. Aí, você vai 
ganhando com isso, então a gente acaba ganhando coisa material 
além do status, é mais por aí.

Na realidade, para mim, costumo dizer que ganhei muita amizade, mui-
to conhecimento, respeito, não posso dizer fama, mas um status do qual 
eu como pessoa normal não adquiriria. Então, eu costumo dizer sempre 
que eu fora desse mundo teria sido apenas um jovem negro num tra-
balho medíocre sem ninguém conhecer e com isso hoje eu posso dizer 
que no estado onde eu moro eu sou conhecido por uma quantidade in-
finita de pessoas, infinita que eu digo... Eu sou visto, eu sou tido, eu sou 
alguém para o público em geral da minha geração, então isso é muito 
interessante, eu não atingiria isso de uma outra forma, muito dificilmen-
te eu atingiria isso de uma outra forma. 

O que eu tenho a considerar sobre esse assunto é que existe um uni-
verso muito vasto que desde a década de 70 ele é bem presente na 
juventude brasiliense e as pessoas não tem consciência do grau de 
importância e de relevância que isso teve para toda a cultura can-
danga, é um assunto que mexeu e mudou, transformou várias vidas, 
tanto para bom, quanto para ruim... Então, essa pequena entrevista 
que a gente fez, esse pequeno diálogo é 5% do que ainda se tem a 
ser dito sobre isso, sobre essa cultura, sobre esse estilo de vida, essa 

O que te acrescentou a pixação?

Considerações finais sobre a  
entrevista, um recado...

Além dos status e da propaganda, o que 
você ganhou mais com a pixação?
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arte que é o pixo...Dessa identidade brasiliense. Então, de verdade, 
espero ter contribuído e espero contribuir ainda mais e quem sabe 
com novos projetos... A ideia é um ínicio, poder estar ajudando nis-
so, ajudando nesse projeto já é um bom começo, ver que a sociedade 
está abrindo os olhos para o que foi tão interessante na juventude 
da capital federal. 

Pixação de Bonos no Park Way-DF, 



EntrEVozEs Urbanas

102

Sempre gostei de desenhar desde pequeno, quando era moleque cos-
tumava copiar coisas que via, tipo carros, personagens de desenho. 
Depois passei por uma fase longe do desenho, uma fase que eu tava 
mais ligado em jogar bola, mas há uns cinco, seis eu retomei esse 
hábito de desenhar. Sempre gostei muito de letras e tipografia, nes-
sa época eu comecei a reparar nas pixações que via na rua, aquelas 
letras me chamavam atenção e eu queria entender o que tava escri-
to ali, o que aquilo queria dizer. Daí, comecei a pesquisar na internet 
imagens dessas letras pra copiar no papel, passava tardes inteiras de-
senhando tipografias que eu curtia, criando novas letras e inventando 
vulgos. Acho que foi assim que tudo começou.

Chegou um momento em que eu cansei de desenhar na folha, eu 
começava a desenhar e sentia que não era suficiente. Chega um mo-
mento que tu tem um caderno inteiro com uns 200 desenhos seus e 
fala tipo “eu tenho que dar uma finalidade pra isso, tenho que ir além”. 
E aí em 2014 eu adotei esse vulgo (eKOs) e comecei a fazer uns tram-
po na rua e estampar umas camisetas, nesse momento eu passei a 
dar mais importância, deixou de ser só um hobby.

Nas ruas eu comecei com canetão, quando eu era moleque e ainda 
nem usava o eKOs. Saía com um amigo e ia pixar na rua. Na épo-
ca, a gente ainda era menor de idade, então nem sempre conseguia 

Como você começou a pixar/grafitar?  
Qual foi seu primeiro contato  

com a arte de rua?

E em que momento você tirou esses  
desenhos do papel e trouxe pra parede? 

Quando eles saíram dos teus cadernos  
e vieram pro “mundo real”?

Nesse momento que você passou a fazer 
trabalhos “públicos”, como tu começou, 

quais técnicas você usava? 

eKOs tem nO desenhO seu maiOr hOBBY e sua maiOr inspiraçãO. Grande 
parte de seus trabalhos nas ruas está localizado na Asa Norte e nos 
lugares onde mais circula cotidianamente. Em sua entrevista, Ekos 
fala sobre os diferentes estilos de grafite e dá um panorama do ce-
nário dessas intervenções no Distrito Federal.
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comprar lata, além de ser mais cara, tinha que pedir pra alguém com-
prar, então o canetão era mais garantido. Aí, a gente fazia uns pixo 
ali pelo COniC, pelo Bancário, lugares no centro mesmo. Assim que 
eu saí do papel, eu comecei no canetão. As camisetas e os quadros 
vieram bem depois, num momento em que já tava mais maduro e 
comecei a pensar no lado comercial, porque, querendo ou não, ne-
guinho tem que ganhar dinheiro.

Desde o começo foi um hobby. Fazia porque gostava mesmo. Até 
que eu passei a divulgar o que tava fazendo, postar nas minhas redes 
sociais e a galera foi curtindo. Foi um processo natural, no começo 
eu não ficava correndo atrás, foram surgindo algumas oportunida-
des e foi rolando. Essa parte de fazer ilegalmente eu acho foda, hoje 
eu não gosto muito de ir fazer trampo na rua, tenho a ficha limpa e 
fico grilado com o risco de rodar. Esse é um dos motivos pelo qual eu 
não pinto muito na rua, as paradas que eu mais gosto de fazer, que 
são ilustrações e personagens, precisam de mais cuidado, tem que 
ser feitos com calma. A correria da rua não permite isso, mas quan-
do tem algum muro autorizado ou me convidam pra pintar, eu vou. 
Por isso meu foco mudou do graffitti pras artes digitais e ilustrações.

A maioria dos meus trabalhos está localizada na Asa Norte, que é 
onde eu normalmente ando. Acho que não diz nada em específico. 
É uma parada que gosto de fazer pra mostrar que estive naquele lu-
gar, deixar minha marca ali. Faço por serem coisas que me agradam 
esteticamente. A maioria dos meus trabalhos são tags pela simplici-
dade e rapidez, mas também já fiz alguns bombs. Os lugares que eu 
pinto são os lugares do meu cotidiano mesmo, mas sempre que vou 
a algum lugar diferente procuro deixar uma tag, porque quem é des-
se meio vai entender e vai curtir, isso acabando dando divulgação.

Eu comecei a me interessar por graffiti por causa de letras, mas ape-
sar ainda ser algo que eu, pessoalmente, goste muito, não é tanto o 

Como foi esse processo de evolução onde 
você passou a ver que podia ganhar 

dinheiro com a tua arte? Como foi o pro-
cesso de deixar fazer algo ilegal  

e proibido e passar a ser contratado  
pra fazer um trampo?

Onde estão localizados seus trabalhos 
de rua? O que escolha desses locais diz 

sobre o seu trabalho?

Fala um pouco do seu estilo…  
se for possível, defina-o.
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foco do meu trabalho, até porque eu já estudei bastante esse tema. 
Atualmente eu tenho feito muitos desenhos digitais. As pessoas têm 
procurado essas ilustrações. Às vezes faço quadros desenhados à mão 
e coisas do tipo. Eu comecei vendo os estilos de graffiti feitos com le-
tra, não com desenhos. Essa parte dos desenhos de personagens e 
bonecos é mais recente no meu trabalho, meu forte sempre foi letra. 
Os meus últimos trampos tem sido de desenho mesmo, dificilmente 
me procuram pra fazer letra, geralmente me procuram pra fazer le-
tra pra tatuar. Nos meus trabalhos pessoais, eu procuro trazer uma 
conversa entre esses dois estilos. Mas no fim das contas são as ilus-
trações e os desenhos que me trazem retorno financeiro. 

Eu considero meus desenhos como uma junção de todos artistas que 
eu gosto e tenho como referência, só que na temática eu busco trazer coi-
sas do meu cotidiano, coisas que eu gosto ou situações que vi. Uma vez, 
por exemplo, fiz um desenho logo depois de voltar de uma rave. Lá no 
evento fiquei observando os caras fritando e aquilo me chamou a atenção, 
quando voltei desenhei um cara com a mão no rosto meio que derretido 
assim. Também faço vários desenhos do passarinho andando de skate, 
às vezes tento traduzir ditados populares em desenho, às vezes só pego 
a caneta e vou deixando a criatividade fluir.

Sempre gostei muito do K, do O e do s. Também queria um nome mais 
curto, pela praticidade de escrever na correria e pra facilitar a leitura, 
se não fica muito embaralhado. Nesse processo o E acabou surgin-
do. Acho que eKOs tem uma sonoridade boa, fácil de se falar e de se 
entender, ajuda as pessoas a me identificar também. Além de ter a 
mesma terminação do meu nome, acho que Mateus Ekos soa bem. 

Pra mim, a arte de rua engloba o graffiti, pixação e qualquer arte que 
não está na galeria. Porque dependendo de onde você estiver pintan-
do, mesmo que você esteja fazendo um graffiti, por mais colorido que 
seja, só por ter letra, as pessoas já veem como vandalismo, sacou? No 

Por que EKOS?

Tu vê o graffiti/arte de rua  
como uma arte popular?
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meu ponto de vista, a arte de rua não é graffiti nem pixação, é aque-
le muro que a pessoa chega pra você e fala “quero que você faça um 
desenho nessa temática”, como a gente vê em porta de escola assim, 
pra mim isso é arte porque tem um projeto em volta. Pra mim o gra-
ffiti é como se fosse... Não uma evolução da pixação, mas algo mais 
jogado, uma coisa muito mais vinda de si, o que você quer fazer, o 
seu próprio estilo. É muito mais difícil você fazer um graffiti e ser re-
tribuído por aquilo depois que você fez. Pra mim, arte de rua é você 
fazer pra alguém, é um processo inverso. 

Pra mim, pixação é vandalismo mesmo, sei lá, cada um tem seus 
motivos pra pixar, mas querendo ou não, tá todo mundo querendo 
aparecer. Quem faz uma pixação mais alta, quem faz a tipografia mais 
foda. Pra quem não conhece aquilo vai ser igual, vai ser tudo sujeira. 
Mas pra quem conhece, tem lugares que você vai e consegue reco-
nhecer “ah, aquela pixação é de sp, essa é do rj, a outra ali da Bahia”. 
Cada lugar tem suas características específicas. 

No Brasil existem caras muito renomados que são só desse mundo 
da pixação, de certa forma, do vandalismo mesmo, mas que poucas 
pessoas conhecem, uns cara que você vê na rua e não é ninguém. Às 
vezes, você conhece o trabalho daquele artista, mas não conhece a 
cara dele por causa disso. E aí existem vários tipos de graffiti, você tem 
o bomb, tem o throw-up que é parecido, wild style, 3d e tudo isso é 
graffiti. Pixação também tem vários estilos, tipo quem faz nos lugares 
mais altos, quem faz as letras mais fodas, quem ocupa mais espaço. 
No fim, existem várias tribos, dentro uma tribo gigante. 

A arte de rua pra mim não é exatamente isso, além do que eu já 
falei antes, eu acho que é quando o artista passa tudo isso pra além 
dos muros. Os Gêmeos, por exemplo, têm trabalho em telas, traba-
lhos expostos em galerias que são arte de rua, não deixam de ser arte 
de rua porque não tá na rua. Aquilo é arte da rua na galeria. O Bansky 
também, é arte de rua, as técnicas dele era estêncil e colagem, que 
são do universo do graffiti, mas depois que ele passou a ter o traba-
lho dele “emoldurado”, tornou-se algo comercial e se popularizou.
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Eu também acreditava que essa diferenciação só rolava no Brasil, mas 
comprei um livro chamado Flip the Script (Christian P. Acker), ele tra-
ta do início da pixação nos Estados Unidos, não sou 100% bilíngue, 
mas entendo bastante. O livro diz o contrário, segundo o autor tem 
gente que faz graffiti e nunca pixou enquanto que existe quem pixou 
a vida inteira e nunca soube fazer um graffiti. Eu acho massa quem 
faz de tudo, que vai da pixação até o trabalho mais foda de 3d e de-
pois volta pro estêncil. Acho que tudo faz parte, tu saber juntar tudo 
isso é muito massa. 

Essa parte da galera meio que comercializar e, de certa forma, se 
vender, eu não critico, não. É uma parada que você gosta e quer fa-
zer isso pra sua vida. Independente do que for, o meio é esse. O que 
eu acho foda é quando a pessoa sai, para de fazer o que ela faz, muda 
o estilo dela pra se tornar algo comercial. Existem alguns grafiteiros 
daqui que fizeram isso. Acho digno o que eles fizeram, que eles tão 
ganhando dinheiro fazendo isso, mas não acho legal eles terem mu-
dado o estilo deles pra se tornar algo comercial, sacou?

Eu mesmo comecei a conhecer graffiti por causa do Onio, não sei 
se ele é daqui ou se ele mora aqui, tem vários trabalhos dele aqui e 
em sp. O cara sempre faz o mesmo estilo se ele vai pintar na rua, van-
dalismo, ele pinta de um jeito, se ele vai pintar num lugar pago, ele 
pinta do mesmo jeito, sacou? Ele faz colorido, ele já fez camiseta, já 
fez silk de shape…

Os Gêmeos, eu acho que eles mantiveram o estilo e a técnica. 
Quando eles vão pintar um vandalismo lá em sp, que até hoje eles 
pintam assim. Até quando eles foram fazer aquela fachada de um cas-
telo, saca? Eles mantiveram o estilo deles.

Agora tem uns grafiteiros aqui em Brasília que já mudaram um pou-
co o estilo, pararam de fazer letra, porque é algo que não é tão bem 
visto, mas eu não critico, não julgo. Acho que se a galera quer ganhar 
dinheiro com a parada, de certa forma, tem que se englobar nisso, 
mas sem perder a personalidade, tem que manter sua identidade.

Existe uma discussão sobre a defi-
nição graffiti x pixo, muitos dizem 

que essa diferenciação só ocorre no 
Brasil. Qual é a sua opinião sobre 

esse tema? O que você acha desses 
artistas que começaram na rua e 

hoje estão em galerias?



Bernardo Costa | Ekos

107

Aqui em Brasília, como a gente tá na capital do país, sempre vejo 
muitas pixações com críticas sobre a política. Você vê uma pessoa 
pixando “fora Temer”, se você for a favor desse ideal, você não vai 
criticar ela mesmo que ela esteja fazendo algo errado. Porque não 
pode, você não pode chegar na rua e pixar, isso é contra a lei, sa-
cou? Só que você está em prol desse pensamento dela. Agora, se 
eu tiver escrevendo, sei lá, meu nome, a mesma pessoa que é a fa-
vor do “fora temer” se me ver pixando já vai me olhar com outro 
ponto de vista e me criticar, sacou? Eu sei que é algo errado, que 
não é todo mundo que gosta. Sim, é um mundo pequeno, tem ad-
miradores, tem praticantes e tem quem não tá nem aí, acha que é 
só sujeira. De certa forma, pra quem não conhece, é sujeira mes-
mo, mas por exemplo, você grudar esses anúncios “vende-se” nas 
placas também é errado, também é vandalismo, querendo ou não 
tem a apropriação do espaço público. 

São pontos de vista, às vezes a pessoa acha que uma parede toda 
branca é bonita, já eu acho bonito uma parada toda escrita, com vá-
rias cores, várias fontes diferentes. É gosto. Só que o estado impõe 
uma parada pra gente. Então, eu não digo que é errado, digo que é 
contra a lei, porque existem várias coisas que são erradas e por viver 
em coletividade, e a maioria fazer, as pessoas fazem. Por exemplo, 
você não pode fumar em local coberto, tem uma lei dessa, todo mun-
do sabe disso, mas todo mundo fuma, acaba se tornando um erro 
que todos fazem. 

Se a maioria das pessoas no mundo pixasse e continuasse sendo 
ilegal, teria gente que não ia gostar, mas teria gente que não ia falar 
nada. Como é uma parte pequena, um mundo pequeno, é julgado, 
as pessoas julgam isso como algo feio. Eu não digo que é bonito, eu 
digo que agrada o gosto das pessoas. Existem letras que eu faço que 
eu gosto, mas você pode não gostar, sacou? A quantidade de infor-
mação que tem, nem todo mundo entende. 

Aqui em Brasília, hoje em dia até tá parando, mas já teve muito 
a ver com negócio de gangue. No começo já teve muitas gangues 
(gsl, lua, gdf, et, gsn, várias), e a pixação aqui, no meu ponto de vis-
ta, surgiu como demarcação de território, mas hoje tem pixações de 
protesto dessas próprias gangues. Não é mais aquela coisa “ah, vou 

Você falou que pixo é vandalismo, mas 
em nenhum momento falou que era 

errado, até porque você veio desse mun-
do. Como você vê essa subversão do 

pixo, essa parada de que o pixo não ne-
cessariamente é arte, mas protesto. 

Qual a sua opinião (como você vê isso)?



EntrEVozEs Urbanas

108

conquistar meu espaço rasurando o outro”, não é mais uma declara-
ção de guerra. 

Esses dias eu tava na rodoviária e vi um pixo gigante de um ma-
luco que o vulgo é Loko e ele escreveu assim: “a lua (Legião Unida 
pela Arte) apoia o povo. Fora temer”. É um propósito maior, então, 
pra uma pessoa que não curte a pixação e vê aquilo ali, se conseguir 
entender, vai ser um ponto positivo pra quem fez. Ele assinou o vul-
go na tipografia de pixo dele, mas a frase ele escreveu com uma letra 
que todo mundo fosse entender. Tem vulgo de pessoas que eu co-
nheço, pixadores e grafiteiros, que nem eu consigo entender direito, 
mas é como eu falei, é estudo, tu vai vendo na rua, vai treinando as-
sim que tu aprende.

No meu ponto de vista, eu não sei se a gente tem uma identidade 
própria, acredito que na parte do graffiti, não. Existem grupos de pes-
soas que grafitam juntas e elas tem seu estilo próprio, mas a gente 
não tem um estilo de graffiti. Agora, um estilo de pixação, sim, a gen-
te tem, tipo de letra assim, que alguém vai ver e dizer: “ah, aquilo ali 
é do df”. Agora de graffiti, acho que não. Tem uma parada que ouvi 
uma vez, que não exatamente relacionada a graffiti, mas que era as-
sim, por exemplo: “você ser um grafiteiro foda em sp, você é só mais 
um, agora você ser um grafiteiro foda aqui, você é um dos poucos”. 
Acho que tem o reconhecimento que tem, por ser daqui, não que 
eles sejam os pioneiros, mas por serem os cabeças de chave da cena. 

A cidade é nova, não tem tantos muros, tanta gente fazendo isso. 
A gente não tem uma identidade própria, a gente tem essa visibili-
dade e o alcance por serem poucas pessoas que fazem, e por isso, 
quando alguém acaba conhecendo, acaba vendo em todo lugar, tipo 
Toys, Pomb, Omik, Siren, que são as pessoas que mais tão na cena 
aqui em Brasília. Você vê os trampos deles em todos os lugares, tan-
to trampo comercial, como trampo de vandalismo. Tipo como tem ali 
no alto da W3 Sul. Mas o fato de eles serem pessoas públicas traz uma 
facilidade pra eles pintarem na rua, sacou? As pessoas veem o traba-
lho e falam: “ah, conheço seu trabalho, não vou ligar pra polícia” ou 
a própria polícia passa e ignora. O Toys já fez trabalho com a Globo, 

Tu acha que o graffiti do DF tem  
uma identidade própria, tu acha  

que a gente pode definir um estilo  
daqui ou acha que a gente ainda  

copia muito os de fora?
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então ele tem um “alvará” pra pintar em BsB. Se fosse eu chegando 
pra pintar, pra fazer um trabalho tão foda quanto o dele, sem julgar a 
qualidade, não vai ser a mesma história. Essa popularidade que eles 
tem é pela falta de mais pessoas fazendo, eles são os principais.

Vou começar pelo estêncil. Eu já fiz muito e gosto bastante, só que 
eu acho muito trabalhoso e não te dá tanta rapidez, não que seja 
por fazer em algo público, tá ligado? Rapidez na parte da produ-
ção. Na hora de botar na parede não é demorado, só que existem 
estêncil que são de várias camadas, vários tons de cor, tudo isso, 
você tem que fazer, esperar secar, aí botar em cima, botar um du-
rex, passar… É outro processo de aplicação e de produção também, 
eu acho foda e admiro quem faz, já fiz alguns que gosto, mas não 
é meu forte. Eu gosto de traçar, preencher... Estêncil é só passar a 
tinta por cima.

Sobre o lambe, eu sinceramente nunca fiz, dá pra fazer uns traba-
lhos sinistro, aqui em BSB tem uns cara muito foda do lambe-lambe. 
Acho doido, mas não nunca fiz por não ter ido atrás de imprimir os 
trabalhos mesmo, num formato grande. Tem que ser um processo im-
presso. À mão você vai gastar muito material e muita tinta, na hora 
que for passar a cola pode não aplicar bem na folha, a tinta vai es-
correr, pode acabar estragando, precisa de um balde de cola, de um 
rolinho pra passar por cima. Acho foda, ainda pretendo fazer, só que 
ainda não tive esse processo de produção. Mas acho que dá pra ca-
sar todos os tipos de graffiti, dá pra você colocar um estêncil, colocar 
um lambe, um wild style, um bomb. 

O Toys é um cara que faz faz bastante isso, se você chega perto 
dos trampos dele, você vê que ele faz aquela ancorazinha no rosto do 
personagem como se fosse uma tatuagem, aquilo é estêncil. Aqueles 
trabalhos em que as linhas são muito retas, cheias de cor, ali ele usa 
fita adesiva, ele traça a parede de fita e depois vem preenchendo… 

Existem várias formas de graffiti, de estêncil. Uma outra técnica 
que eu curto, dá pra fazer em casa e não é tão caro é o adesivo. Você 
põe uns 40 adesivos no bolso e sai pregando. É muito simples do jei-
to que eu faço. Compro uma caneta preta dessas de quadro, compro 

A gente falou muito de graffiti  
e pixo, queria saber se você tem  

experiências com outros formatos, 
como estêncil e lambe. O que você 

acha dessas outras técnicas? Como 
elas conversam com o graffiti e o 
pixo que talvez sejam expressões  

mais populares na arte de rua?  
Você já fez trabalhos usando  

essas técnicas?
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papel adesivo de metro, um branco e um transparente, preencho uma 
folha inteira, recorto um por um, depois pego o transparente e colo 
por cima, como se tivesse envernizando, pra conservar sem sofrer 
ação do sol e chuva. Com 25 reais tu compra tudo isso, dá pra fazer 
uns cem adesivos e cada um vai ser único. Tem adesivo meu que já 
tá grudado há mais de ano e continua em perfeito estado. Acho mas-
sa porque você cria aquilo e tem um custo de produção barato pra 
uma parada que vai durar, mesmo que às vezes não tenha o mesmo 
impacto que um lambe.

Então, sobre o mercado se apropriar da cultura de rua, eu acho que, 
de certa forma, isso tá acontecendo sim, porém eu não acho que é 
todo mal. É bom pra quem trabalha com isso. Tem uma parada que 
eu vejo várias pessoas fazendo, que o Pomb faz, é pegar os perso-
nagens que ele desenha e fazer eles de argila. É uma outra forma de 
botar sua identidade na parada, eu acho que é válido até determina-
do ponto, sair da rua para se popularizar, porque aí pessoas acabam 
se acostumando com isso, acabam vendo e não tratando só como 
sujeira, só como algo a margem da sociedade, trazendo isso pra sua 
vida acaba dando um ponto de vista melhor. Você ter um desenho 
seu na parede de uma pessoa que é contra graffiti já é uma quebra 
disso. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que a mídia tem feito 
isso, ela tem julgado também, como a gente vê em sp com o Dória. 

Outra coisa que eu vi esses dias aqui em BsB e achei um absurdo 
é aquela propaganda que fala: “não vai doer se você jogar o lixo no 
lixo”. São várias imagens dessas situações e a última que tem é um 
moleque chegando num muro, e ele pega a lata pra fazer alguma coisa 
no muro, mas tem um estalo e resolve jogar a lata no lixo. Eles ain-
da querem desincentivar essa parada. A partir do momento que eles 
quiserem pegar o graffiti e pegar só o resultado final e incorporar em 
qualquer tipo de mídia, seja um produto, seja televisivo, eu acho que 
vai tá errado, porque o processo de criação dele, a fonte dele sempre 
vai ser da rua assim, então precisa valorizar isso também. 

Agora, acho muito doido os produtos que a galera tá criando. 
Fazendo camiseta, estampas, coberta, fachada de loja, acho massa 

Há algum tempo existe um processo onde 
os grafiteiros saem da rua e vão pra ga-
lerias, têm seus trabalhos emoldurados, 

fazem exposições… Hoje a gente vê muitos 
desses artistas que começaram na rua co-

mercializando produtos que não são obras 
de arte no seu sentido tradicional, como 

itens de decoração e camisetas, por exem-
plo. Qual é a sua opinião sobre isso? Como 

você vê essa necessidade de monetização 
dos trabalhos? Existe uma apropriação do 

mercado sobre a estética da arte de rua?
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porque é um processo que tá se renovando. É válido, mas tem que 
ter bastante cautela, porque não é bagunçado, tem gente que não 
gosta, tem gente que acha que não é o certo, que uma coisa tem fi-
car aqui e outra coisa tem que ficar ali, sacou? Então, acho que é uma 
questão de opinião de cada um, de artista pra artista, de acordo com 
o que você faz. Tipo, se vender não é o certo, mas querendo ou não 
você precisa ter um retorno do que você faz. Não pode só dar, tem 
que receber também, sacou?

Pra mim, vou falar pessoalmente agora. Eu comecei a me envolver 
com graffiti por causa da pixação, acho que é válido dependendo do 
seu objetivo ou então do que você quer ser no futuro. A parte da 
adrenalina, de tu ter que sair fora se der alguma merda, a parte de 
rodar, tudo isso é vivência, o resto é dizer se você tá disposto a isso. 
Você começar a fazer uma parada sabendo que é ilegal e não saber 
das consequências é foda. Você tem que saber que se der certo, pô, 
que massa, tô com um pixo no pico mais alto onde todo mundo vai 
ver, mas se der merda meu nome pode sair no jornal. É correr o risco, 
saber se isso vale a pena pra você, saber se isso vai ter um resulta-
do bom ou não. Não a parte de você ser preso, mas tipo você dando 
errado você vai ser só mais um, mas se der certo a galera que co-
nhece, a galera que tá envolvida, vai ter um reconhecimento. Então 
é uma parada que tá dentro de um mundo muito fechado, a pixação 
que eu digo. 

Pra mim foi muito válido pra eu poder começar a grafitar na rua, 
tive que pixar muito pra saber como é, como as pessoas reagem, 
onde vai ser de boa fazer com gente passando ou não. Hoje em dia 
por estar mais velho, chego mais arrumando pra pintar, dependendo 
de onde for vai ter gente parando, gente tirando foto, tem gente que 
vai gostar, vai querer trocar uma ideia. Agora, quando você é mais 
novo, você demonstrar que tá aflito, querer fazer a parada rápido, só 
das pessoas verem o jeito que você tá, sua postura, a pessoa já vai 
te julgar sem nem querer olhar o seu trabalho. 

Querendo ou não, pintar na rua não te traz retorno financeiro, tem 
que ver qual é o retorno que você vai ter, se é um retorno de satisfação 

Você acha que pixar na rua, de lata e na 
correria faz parte do processo de se criar 
como artista? Foi o seu primeiro passo?
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própria, se as pessoas que tão ali vão gostar, você tem que ver. Pra mim 
foi muito válido, nunca tive problema judicial, mas já tive que correr de 
segurança, até por ser novo e não saber como fazer a parada. Sair na 
louca querendo pintar tudo e não tá nem aí pra ninguém. Não é assim, 
tu não tá fazendo uma parada que todo mundo gosta, então às vezes 
um segurança tá indo atrás de você, não necessariamente porque ele 
não gosta, mas porque aquele é o trabalho dele, você tem que ver to-
dos os pontos de vista. 

Às vezes pintar de dia é melhor que pintar a noite, a postura da parada 
vai ter julgar, se você tá fazendo um trampo numa parada de lisa durante 
o dia com várias pessoas passando, as pessoas vão passar e pensar “be-
leza, ele tá pintando ali, não tem nenhum problema”, já de madrugada 
com a cara tampada, a pessoa já vai ver que aquilo ali é algo errado. Aí 
depende de cada um, onde vai ser, como você vai fazer, com que você 
tá, como você tá vestido, seu diálogo pra contornar algum tipo de pro-
blema, tudo interfere. É isso.

Grafite de Ekos, local e data não informados
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Grafite de Ekos, local e data não informados
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ratO tem 20 anOs, é anarQuista e pixa desde Os 15 anOs de idade, dei-
xando sua tag pelas ruas. Daí começou a ir pro stencil e depois que 
tinha referências suficientes foi para o grafite, onde começou pintar 
em lugares abandonados, tudo isso durante o Ensino Médio. 

Com qual intenção começou  
pixar/grafitar?

Como foi a criação do vulgo?  
Há criação de um sujeito? 

O que pensa sobre pixo/grafite?  
Qual conceito, essência?  
Tem um contexto social?

A minha intenção era começar a propagar uma parada com uma pe-
gada mais política saca, deixar frases de protesto, coisa do tipo, e aí 
quando eu comecei a conhecer a linguagem visual do estêncil, eu co-
mecei a abrir mais esse leque de passar alguma mensagem, essa é 
minha ideia desde o princípio. 

Foi em 2013/2014 que eu comecei a me meter em uma galera de ma-
nifestação e tal, aí como a gente formava uns grupinhos assim, bem 
pesado, a gente tinha que usar vulgo, né, aí eu acabei decidindo esse 
vulgo pra mim. O pessoal tava colocando vulgo de animal, pra não se 
chamar pelo nome, pra manter o sigilo da identidade, eu acabei ado-
tando ele um pouco mais tarde como nome artístico, não foi na hora, 
mas foi um pouquinho depois. O Rato é um personagem, né, eu já até 
me acostumei com o pessoal me chamar de Rato, mas é um persona-
gem, tipo é um bicho que eu gosto de pintar em lugar abandonado 
pra chamar atenção do descaso, chamar atenção pro abandono. 

O pixo e o grafite pra mim vieram de um berço que atualmente con-
tinua marginalizado, apesar de muitas coisas na cena ter mudado. A 
pixação não é enxergada mais da mesma forma, o grafite não é mais 
enxergado da mesma forma, mas ainda se tem situações de margem 
das duas partes né, o grafite pra mim a essência dele é no vandalismo 
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“Abaixo o fascismo” – Grafite de Rato em Brasília-DF, 2015
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Grafite de Rato em Brasília-DF, 2017
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né, é ilegal, tem a finalidade de atingir a propriedade pública, usar um 
espaço que não pertence ao artista pra mandar alguma mensagem, 
alguma pintura, mandar o vulgo, o que seja a intervenção na parede. 

Eu costumo pintar muito meu personagem por aí, e quando eu não 
pinto meu personagem, quando eu não tô com o spray eu uso um 
material de mais fácil acesso, que é o marcador, o canetão, eu gosto 
de espalhar meu vulgo por aí saca, minha linha é essa, eu não tenho 
muito o que falar sobre, até porque eu sou o artista, eu não sou o te-
órico, eu gosto mais de executar a parada. 

Históricas sim, mas talvez não muito ligadas ao grafite, mas ao 
contexto social que está inserido ao grafite hoje em dia, de serem 
situações marginalizadas por alguém muito poderoso e enfim, essa 
pessoa poderosa está tentando tirar o tempo do grafiteiro. Eu levo 
como inspiração artistas como Francisco de Goya, que ele contestou 
a religião o tempo inteiro, aquele monopólio, eu gosto de Milé tam-
bém, ele retratou muito o trabalhador rural, e tipo, quando eu pinto 
o espaço abandonado eu tô de alguma forma tentando dialogar de 
maneira artística a forma como esses espaços são divididos. Quando 
eu comecei a pintar na rua eu comecei a abrir muito mais meu olho 
para o que está na cena, né, eu sempre tô vendo uma pessoa ou ou-
tra que eu sei que tá começando ou que já tá há algum tempo e eu 
conheci agora. Eu sempre pego muitas referências de artistas daqui, 
pelos lugares que eu passo, eu valorizo muito a cena local através do 
meu olhar, eu acho muito bacana apreciar o que está sendo cons-
truído na cidade nesse meio. 

Eu acho que existem níveis. Você chamar de grafite aquilo que é co-
mercializado na Arezzo pra mim é sacanagem com o movimento, é 
um bandão no movimento. 

Qual a temática do que você pinta? 
Segue alguma linha? Qual?

Você tem referências históricas, quais? 
Alguma referência foi surgindo na rua 

conforme você pixava/grafitava?

Como lida com o mercado  
da comercialização do grafite?
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Grafite realizado no evento Brasília Periferia 4, em Ceilândia-DF, 2019
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Grafite de Rato em passagem subterrânea sob Eixo Residencial, Brasília-DF, sem data
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Grafite de Rato em Alto Paraíso-GO, 2019
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Grafite de Rato em viaduto em Brasília-DF, 2019
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Eu acho que é bem importante o local que você pinta, porque você tá 
cometendo uma infração, a pixação e o grafite não chegam a ser cri-
me, configuram como infração. E o espaço que você pinta tem muito 
a ver com o que você faz, né? Você pinta uma porta de ferro de uma 
loja que está abandonada há 2 anos, isso tem um sentido diferen-
te de você pintar uma casa, né? Você pintar um espaço cultural que 
está fechado pra reforma há 3 anos. Cada pintura em cada local tem 
o seu contexto, eu acho válido a gente dissecar bastante sobre eles. 

A princípio de tudo, eu viso pegar uma parede ou uma superfície lim-
pa, que não esteja com nenhum trampo em baixo pra eu não atropelar 
ninguém. E, fora isso, eu pinto em um lugar que seja de mais fácil 
acesso pra mim, como eu moro em Sobradinho 2, eu pinto por lá, aí 
tem o trampo da minha mãe no Setor Comercial Sul, eu pinto por lá, 
ou regiões próximas. Eu não tenho um local estabelecido, tipo vou 
pintar só no Plano, ou vou pintar só em Sobral saca, eu gosto de pintar 
onde der. E se tem um lugar que não pode pixar ele fica mais inte-
ressante, e locais de menos visibilidade, tipo interior de algum lugar, 
que vão limpar e tal, eu não curto muito essa vibe.

Eu não sei como seria se as pessoas me conhecessem através das re-
des sociais, eu nunca tive foto do meu rosto, uma foto pessoal minha 
nas minhas redes sociais, né? E assim, eu acho que eu teria até uma 
recepção melhor, mas eu prefiro garantir meu anonimato porque eu 
sei que tem muita gente pau no c* no mundo saca, e eu não tô dis-
posto a arriscar com quem eu não conheço, né?

Eu levo a princípio que todo mundo que tá intervindo na rua é irmão de 
pintura, sacou? E a gente consegue construir uma relação com quem 
tem mais proximidade, gente que tá mais perto pode pintar mais fá-
cil comigo, meus amigos, né. A gente acaba construindo um vínculo 
social massa. Eu posso dizer que eu não tenho treta nenhuma na rua.

Qual o conceito que o espaço quanto  
suporte tem pra você?

Como você escolhe geograficamente o 
lugar que vai pintar? Tem algum  

lugar que não pode?

Qual a importância do  
anonimato pra você?

Como dialoga com outros grafites/
pixos? Tem alguma treta?
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“Fogo nos fascistas” – Grafite de Rato em Brasília-DF, 2018
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Grafite realizado em local abandonado em Brasília-DF, 2018
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Olha, o que eu vou falar agora é bem importante: a lei ela é feita pelo 
homem, e o homem é imperfeito, então a gente nunca pode usar a lei 
como um aspecto pra moral, entende?! Tem muita coisa que está na 
lei que é ridícula, eles reprimem de uma certa forma tentando con-
sertar alguma coisa que eles julgam errado, mas ainda assim eles não 
conseguem. Insistem, geram transtornos, não é legal, mas faz par-
te. Se não fosse essa ilegalidade o movimento teria outro propósito. 
Enfim, tudo seria diferente. 

Eu já rodei algumas vezes, a primeira vez que eu rodei eu dei uma 
escapada muito massa, eu estava pintando com um brother na 108 
Norte, em uma caixa de subestação da CeB e o que a gente não sabia 
que lá era uma quadra militar (risos). Aí teve algum cara que cague-
tou, a gente ouviu o cara no telefone tipo xingando assim, só que não 
era pra gente, era pro telefone, era tipo: “tem um pessoal pixando 
aqui e num sei o quê...”, aí quando eu ouvi isso eu falei: “mano vamo 
sair fora que esparrou”, aí o bicho quis continuar, eu também quis, 
estava ficando massa o trampo, a gente não tinha terminado. Enfim, 
a gente terminou uns minutos depois. 

A gente ia sair fora e barca apareceu, a gente teve que passar pela 
revista e tal, eles perguntaram se a gente tinha autorização e eu falei 
que tinha, se eu falasse que não eu estaria enrolado, estaria assu-
mindo que estava cometendo uma infração, aí eu falei que sim e a 
primeira coisa que eu pensei foi em um projeto que eu fiz na UnB em 
2015, que eu pedi autorização pra CeB pra pintar uma caixa de su-
bestação na 409 Norte, e eu usei essa mesma autorização lá na 5º dp 
depois de ser levado. Mostrei pros policiais aquela autorização que 
demorou uma meia hora pra chegar pelo whatsapp, de um brother do 
meu grupo de trabalho. Aí, eu mostrei, falei que era um projeto, que 
a gente ia pintar todas as caixas de subestação da Asa Norte e aca-
bei sendo liberado sem responder processo. Foi um rolê, viu (risos)?. 

Teve um outro rolê que eu quase rodei. Eu estava na Asa Sul pin-
tando uma porta de ferro de uma loja que está fechada tem uns bons 
anos, uns 4 anos, ou mais, e aí chegou a polícia lá na hora, eu já pen-
sei: “pow, rodei”, coloquei a mochila no chão, a mão na cabeça, os 
caras nem saíram do carro, eles perguntaram assim pra mim: “você 
tá fazendo grafite?”, aí eu falei que “sim”. Fui flagrado, né? Não tem 

O que você pensa sobre repressão,  
ilegalidade? Já foi preso?
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nem como mentir. Eles falaram: “pode continuar aí então o que você 
tá fazendo, tá ficando legal”. Aí, eu olhei assim, fiquei sem entender, 
né? Porque eu não tinha autorização claramente, eu estava no fim 
de semana, em um beco, na porta tinha uma pixação em cima de um 
bicho que pegou uma brecha da porta, aí eles perguntaram se eu ia 
cobrir aquela pixação e eu falei que ia, mas eu menti (risos). Inclusive, 
a pixação é de um bicho que eu respeito muito, eu vejo pixação dele 
por todo canto, que é o Raki, queria muito ter a disposição dele pra 
pintar tanto assim. Mas daí os policiais saíram, eu continuei pintando, 
quando eu olhei pra onde eles estavam saindo tinha uns 10 morado-
res de rua usando crack no mesmo corredor, aí pensei: “pow, eu acho 
que sou o menor dos problemas aqui, né?”.

Virou um vício, eu não consigo nem parar mais, tipo eu me habituei a 
marcar minha tag em todo lugar, tem toda uma estética que eu apren-
di a admirar muito, saca? A forma de transgressão da pixação, ela é 
fundamental, eu gosto muito de trabalhar o lado da transgressão, 
principalmente por ser anarquista, não respeitar muito esse conceito 
da propriedade privada, né. Até que ponto ela se estabelece!?

São dois movimentos que andam lado a lado, né? Usam os mesmos 
materiais, são pintados nos mesmos lugares, mas são conceitos e 
propostas diferentes. A pixação vem com o objetivo fundamental da 
transgressão, de você marcar um vulgo, uma frase protesto, largar 
e sair fora, não tem autorização, um diálogo maior com o proprietá-
rio. Enquanto o grafite tem muitas vertentes, tem o lado do bomb, 
que é assinatura do vulgo em letras preenchidas, geralmente não 
tem autorização, tem a galera que manda os personagens, tem mui-
tas vertentes, que ainda estão sendo criadas por ser um movimento 
relativamente novo.

Por que você grafita/pixa?

Grafite x Pixo? Pixo é  
vandalismo pra você?
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Então, aí cada um vai falar sobre o que faz, tem pixadores que dizem 
que o que fazem é arte, tem pixadores que discordam disso mesmo, 
então é um conceito amplo e complexo de se debater. E o que está 
na galeria, o que está no museu não é grafite, se tem autorização não 
é grafite, é arte urbana, e é isso! 

Muita coisa viu! Às vezes quando é muito rápido nem dá tempo de 
pensar tanto, só penso “pow, que doida essa tag e tal”, “essa tinta es-
correndo”, “essa tinta à base de álcool” (risos): “será que a polícia tá 
vindo alí?”, “esse cara tá me olhando muito, será que ele me achou 
bonito?” (risos), “será que ele vai xaropar ou tá achando massa? Foda-
se, vou continuar pintando!”. 

O que você acha do pixo e do grafite esta-
rem se vinculando à arte, dentro  

das galerias, museus?

O que passa na sua cabeça quando  
você está pintando?
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O raleY vivenCiOu a guerra, como é denominada as disputas entre os 
grupos, as galeras ou as gangues por conquista de território, autoafir-
mação, mulheres, objetos materiais e demais conflitos criados por esses 
movimentos urbanos. Pareceu, a priori, rixa de meninos, daquelas de 
porta de escola, brigam por respeito e popularidade e encontram a vio-
lência como principal estratégia de combate. 

Depois que conversei com o Raley, percebi que havia um desejo 
latente dessa juventude ‘’das guerras’’ de viver intensamente, enfren-
tando ou inventando situações para, à sua maneira e mesmo com 
tantos perigos, fazer e ser história. Essas histórias não estão nos li-
vros. É através da oralidade dos que testemunharam as guerras que 
os pixadores e enredos são relembrados ao mesmo tempo em que 
os sentimentos são ressignificados: hoje o que é relatado com pesar 
e arrependimento, pode, naquela época, ter sido prova de masculi-
nidade e coragem. 

Escutei diversas histórias, incontáveis mortes. Periferia matando 
periferia. São vidas que nascem predestinadas à invisibilidade e en-
contram nas ruas, gangues e nas guerras status e valorização. Mesmo 
que limitado a grupos sociais específicos, que pretendem comuni-
car-se estritamente entre si, num processo identitário. Ali, eles (os 
pixadores, integrantes das gangues) são contados pelas aventuras 
que de tão inacreditáveis reverberam por gerações. São lembrados 
pelos apelidos que remetem contextos, mudanças, ideologias e não 
como meras estatísticas. 

O Raley é um dos líderes-fundadores da gangue lua, Legião Unida 
pela Arte. Escutou, aprendeu, experimentou e possui a habilidade de 
compartilhar o mundo da pixação, das gangues – o seu mundo – com 
genialidade, amor e fúria singular. Daria um filme. 

É basicamente assim, né... Ela começou na década de 70 trazida pelo 
Rio de Janeiro, foi no tempo punk, anarquista... Ela começou a ga-
nhar forma mesmo a partir de 80 né, que foi começando as siglas de 
duas letras, então assim, ela começou a criar forma mesmo, o pixo de 
Brasília, a partir de 1990, quando realmente tornaram-se gangues e 
veio as guerras e etc... Muitos manos mortos e muitas pessoas presas, 

O que é pixação para você,  
como você iniciou na pixação,  

me conta sua história... 
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algumas se tornaram pessoas formadas na vida, e outras não né, se-
guiu o caminho do crime. E quando a pixação começou a ser feita em 
Brasília, para você formar uma galera, basicamente você tinha que se 
juntar com um grupo de amigos da quadra né e “vamo formar uma 
galera?”, “vamo formar uma galera!” e assim formava uma galera... 
Então foi mais ou menos isso, né...

Isso, isso... Foi mais ou menos por aí que eu comecei. Era em 97, 96 para 
97, já existiam as gangues, nesse tempo as gangues já tava a milhão na 
cena do pixo em Brasília. Então, quando a gente é muito moleque né 
e querendo ou não a gente sempre quer curtir uma adrenalina e tudo, 
porque quando a gente é mais novo, a gente é muito imaturo. Então, 
sempre a gente quer curtir uma adrenalina de alguma forma, alguns co-
metem parada ilícitas, crimes etc, gosta de roubar, de vender droga etc 
e outros que quer pixar, que quer fazer alguma parada que seja errada, 
então, assim, como eu já tinha um envolvimento com droga, nesse meio 
assim, nessa vida paralela. Aí, a gente juntou uns dez, quinze caras lá da 
quadra e decidimos formar uma galera, certo? 

E nisso que a gente formou uma galera, nas outras quadras estavam 
se formando também e isso tudo começou no ínicio das cidades satéli-
tes, de onde eu morava, então, isso se espalhou, se expandiu. 

Quando você começa a pixar, você conhece muitos pixadores, e 
um envolvimento aqui, uma conversa ali e tal, um brother meu, que 
foi convidado por outros para a gente formar uma sigla, eu já fazia 
parte de uma sigla de bairro. Então, eu não dou muita ênfase a essa 
sigla de bairro porque ela foi só um passo para se aprofundar mesmo 
no pixo e nisso juntou todo mundo, foi pegando um daqui, outro dali 
e “vamo formar uma sigla”. Na realidade, os raízes mesmo dessa filo-
sofia, dessa galera que eu vou te contar, são dois caras... É o Sonak, 
que fazia parte de uma outra sigla da GDR, que foi fundada nos anos 
90, 93, 92, se não me engano, não me recordo muito bem e a DFA 
que foi criada ali por volta de 95, 96, essas galeras foram criadas na 
mesma ideia que eu te falei no início da conversa, foi simplesmente 
coisa de bairros, só que essas duas siglas tomaram proporções muito 
grandes, entendeu? E elas tinham mais de trinta, cinquenta, sessenta 

Com os amigos do bairro, né... 
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integrantes, então o que aconteceu. Juntou os dois e falou assim 
“vamo fazer uma reunião” e foi chamando, um ali, outro cá, sempre 
puxando uns moleques que estavam envolvidos, que gostam da pa-
rada, nisso a gente se juntou em 99, dia 29/10/1999, na praça do di. 

Nessa época tinha uma faixa de cem a cento e vinte pessoas, mu-
lher e homem, todo mundo envolvido, e naquela ideia, ouvindo um 
somzinho e tal, que é de lei né, que é da periferia, ouvindo um rap, 
tomando um vinho, fumando um cigarro, uns usavam umas coisas 
ilícitas etc., isso faz parte. Aí, nisso começou: “Vamo fundar uma si-
gla? ”, “Qual seria a sigla?” aí cada um deu uma opinião, “ah sigla x”, 
“sigla tal” e acabou na sigla Legião Unida pela Arte, lua né, aí nisso 
“demorou, então vai ser lua a sigla”, a partir disso ela foi criada, nes-
se dia que a gente criou ela, a gente tinha nessa faixa de 120 caras, 
era muita gente, de várias cidades satélites, entendeu? 

Então, assim, imagina o peso que tem de reunir 120 pessoas e de-
cidir fundar uma gangue, entendeu? Para poder pixar Brasília toda? 
Sabe? Então, assim, foi uma coisa que na realidade, quando a gente 
fez a parada isso ser “é noiz”, pra curtir um baile e tal, não intenção 
de guerra, nem nada, mas sim para expor aquilo que a gente criou, 
para ter adrenalina saca? Viver aquele momento... Lógico, maioria vi-
via de crime, roubava e etc. A partir do momento que você cria uma 
gangue, ela traz fama, ela traz status, mas como a gente sabe nos 
dias atuais que fama e status traz inveja e traz discórdia... Nisso aí, 
quando a gente criou foi aquela explosão em Brasília... Tinha outras 
gangues criadas em 90, que já tinha um peso na cena do pixo em 
Brasília. Se eu chegar para você e disser que eu não tive um pixador 
da década de 90 que foi o meu eixo...

É, como incentivo... Eu tive, tive vários... Como vários outros também ti-
veram entendeu? A pixação serve de eixo para várias outras pessoas... 
Com o nome etc., puxar uma adrenalina... Enfim, quando a gente come-
çou essa parada aí, em 99, a gente não tinha noção da proporção que 
iria chegar uma sigla, quando foi para 2000, 2001, a gente tinha mais 
de 300 integrantes, em várias cidades satélites, só que quando a gente 
começou em 99, quando foi aquela explosão, a gente começou a pixar 

Que você se espelhava... 
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vários lugares de Brasília, monumentos etc. Então, a gente começou a 
quebrar várias barreiras e para outras siglas isso às vezes era um peri-
go ou uma forma de se aproximar e se fortalecer numa sigla que estava 
sendo criada, como muitas se aproximaram para buscar uma união de 
siglas, e nisso as duas se juntaram num evento e etc.

Nem era questão de crescer o movimento, as siglas criadas em 90 já 
tinham seu nome e suas guerras, muitos já foram mortos e muitos já 
mataram, então querendo ou não buscar um reforço, um apoio, caso 
estiver num evento e tal, é aquele negócio, “pô, tem uns caras ali que 
é unido com a gente e tal” entendeu? Porque o mundo do pixo ele não 
passa a ser uma parada só de adrenalina, de expor os seus problemas 
e etc, saca? O mundo do pixo se torna um movimento perigoso porque 
ele não é uma galera de cinco amigos como era criado antigamente, 
ele passa a ser tornar uma gangue, a partir que se torna uma gangue, 
muitos vendem drogas, muitos praticam crimes e muitos nem praticam 
crime, entendeu? Mas usa droga, vivencia aquilo, se você pixa, você 
vive o crime, porque pixação é crime como todos nós sabemos... Então, 
querendo ou não é um mundo perigoso e a partir disso acarreta inveja, 
discórdia e querendo ou não você vai se aprofundar numa guerra, vai te 
levar a uma guerra e quando a gente criou, a proporção foi tão grande 
que muitos se uniu e alguns acharam isso tipo um perigo. 

Então, a gente que é da periferia aqui, Taguatinga, Riacho, Samam-
baia, Recanto, Ceilândia a gente vai pixar em outras quebradas... No 
caso da gente, a gente foi invadir Brasília pô, classe alta e tal e lá já 
existiam algumas gangues, uma gangue de lá não achou que seria 
favorável uma gangue da periferia estar pixando lá e nisso riscaram 
uma pixação nossa, riscaram nossa sigla, nisso começou uma guerra 
com esses caras da Asa Sul. A gente tinha união com várias outras si-
glas da época, de 1990, que colou com nois e a gente começou uma 
guerra com eles, e uma dessas gangues que era unida com a gente 
tinha uma guerra com eles já... Então, querendo ou não, só fortale-
ceu mais o movimento da guerra. 

Quando foi a partir de 2003 e 2004 a LUA tava tão gigante que a 
gente fazia reunião no Parque da Cidade, porque não tinha como a 

Para crescer o movimento?
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gente fazer em Taguatinga, no DI, na Praça do Cidadão que eu estou 
dando como exemplo, então a gente tinha que ir para um lugar mais 
espaçoso, a gente começou fazer no Parque da Cidade e no Parque 
da Cidade a gente conseguia reunir vários integrantes de várias ci-
dades satélites... 

Se você for buscar informações na Polícia Civil você encontrar um 
mapa de como a lua tava gigante. Nessa fase a gente tinha uma faixa 
de 500, 600 caras e tinha uma outra sigla que tinha mais ou menos 
equivalente a nossa nessa época, né... Então eles decidiram fazer uma 
reunião com a gente e nessa reunião eles chamaram a gente para fa-
zer uma união, uma sigla, que seria um movimento de Brasília gigante, 
de várias siglas dentro, só que a gente não aceitou porque a gente 
sabia do tamanho da parada que a gente tinha feito, a gente sabia a 
proporção que tinha. A gente não aceitou o convite deles, eles ca-
minharam com a sigla deles e a gente caminhou com a nossa, mas a 
união permaneceu e quando foi a partir de 2004, 2005 a guerra tava 
pegando com os caras da Asa Sul né, a gente juntava umas doze ca-
beças... Nessa época a gente não tinha tecnologia de WhatsApp nem 
nada, e o telefone, aqueles tijolão ou você pegava o cartão para ligar 
para o brother “Ó, vai ter reunião, chama aí...”; “Vamo fazer um ata-
que lá na Asa Sul em cima dos cara”. Era dessa forma. 

Reunião? A gente fazia os convitezinho das reunião, sabe? E tira-
va xerox e entregava para cada um e “Toma dez, toma dez pra cada 
quebrada” e os cara entregava para vários e assim que a gente ia se 
juntando, se unindo. Nos dias de reunião a gente “Ó, vamo fazer um 
ataque, isso e isso”, “vamo pegar os memorial, memorial JK, vamo 
pegar os Ministérios”... Então, assim, a gente tinha que romper qual-
quer tipo de situação adversa para a gente. A guerra com essa gangue 
da Asa Sul e também gerou uma outra guerra... Como eu era mui-
to novo e tal...

Na época, quando eu iniciei, eu tinha uma faixa dos 13, 14 anos, eu 
já era mais envolvido com as paradas erradas no bairro, eu comecei 
muito cedo nessa vida, tanto que com 16 anos eu já fui botado pra 
fora de casa, né? Como eu vendia droga etc., ele decidiu, meu pai, 

Quantos anos você tinha?
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me colocar para fora de casa e tal... Quando a gente é muito novo a 
gente é muito imaturo, então a gente começa a criar consciência das 
coisas quando a gente começa a pagar pelo erros, como eu também 
tive que pagar pelo erros que eu cometi na adolescência. 

Como eu era muito novo eu puxava mesmo o bonde, era linha de 
frente da parada, entendeu? Tinha ajudado a formar uma sigla mui-
to gigante, então eu já queria estar envolvido, queria tá dando tiro, 
dando porrada e fazendo a porra toda, velho. 

Quando foi em 2002, sempre rolava uma gangueragenzinha nas 
escolas ali, Marista, Cesas, Elefante Branco e tal, a gente saia daqui 
para curtir uma lombra lá, ficar com as meninas, tomando uma bira, 
e com outros caras de outras cidades satélites que fazia parte da si-
gla. Naquele vai e vem, curtindo... Porque é um mundo muito... Para 
quem não vive ele é um mundo perigoso, para nóis era uma coisa 
de viver aquele momento e tal, intensamente... Porque você vive a 
adrenalina, você tem mulher, você vive uma coisa de liberdade, mas 
o que a gente viveu é uma parada, que para quem vê “é bandido”, 
mas para nós não, pô, era uma parada que a gente queria se libertar 
de tudo e botar o foda-se. 

Nesse dia pegamos o escolar, né, na época os baú escolar, era o 
que há, rolava um som alto e ele vai passando de escola em escola 
e a gente parou numa escola que era da quadra desses caras que a 
gente tinha guerra... Na hora que a gente tava pegando as meninas 
lá para entrar no baú. A gente sabia do risco, né, tava na área dos 
inimigo, e nisso que a gente foi pegar, uns quatro, seis moleque 
chegou em mim e em mais dois camaradas que estavam comigo e 
falou “É o seguinte: vocês são de tal canto, sigla tal, se vocês vim 
aqui buscar vai ser mal pra vocês”. Aí, eu peguei, né, como eu já 
era... Tinha acabado de completar 18 anos, tinha quinze dias que 
eu tinha completado 18 anos, isso foi no finalzinho de setembro. 
Aí, eu peguei e falei: “Véi, se vocês realmente é de ver mesmo...”. 
Era uma sexta-feira à noite, saída da escola lá no Setor Leste... Aí, 
eu falei: “Vei, se vocês é de ver, segunda-feira eu tô aqui, eu quero 
ver quais de vocês vai querer botar a mão em mim ou a mão nessa 
menina ou me proibir de vir onde eu for”. Então, eu não tinha con-
sequência de nada. 
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Beleza, passou final de semana e como a gente tinha formado uma 
gangue, a gente tinha arma né, acesso... Porque querendo ou não 
você não pode formar só uma gangue, pô, você tem que ter garantias 
para ela, instrumentos. Querendo ou não arma era o instrumento x, 
entendeu? Como você compraria isso? Roubando, vendendo droga... 
Porque, inclusive, quando eu cito lá no meu tCC, que hoje né, com a 
mente totalmente diferente de quando eu era mais novo, eu falo que 
realmente a escola do crime são as gangues que foram criadas em 
Brasília, todo menininho e menininha da escola ele queria fazer parte 
de uma gangue, queria buscar seus status... Se você procurar dentro 
da psicologia, lá fala que tem um momento na fase do adolescente, 
a partir dos 12, 13 anos que ele busca sua identidade, saca?

Sim, tentar se reconhecer, enxergar quem você é. Então, assim, a 
gangue foi porta disso tudo. Voltando ao ponto, eu peguei a arma 
no domingo, quando foi na segunda-feira fui para a escola, de rolê, 
porque nessa época eu não estudava, já tinha parado no ensino fun-
damental, só queria viver o frevo, curtir aquele mundo louco como 
todo mundo sabe... Aí, armado e pá, curtindo tudo e nisso tava eu 
e dois camaradas meu, chegou no dia lá e aí “Vamo pegar a menina 
lá?”. Eu: “Vamo moço, não tem essa não, cara, independente do que 
o cara for fazer, do que ele querer lá, a gente vai buscar... É daque-
le jeito, se eles botar, atravessar, vai ficar lá mesmo, não tem caô”. 

Fomos lá. Aí, quando baú parou, o ônibus, tava na hora da saída da 
escola. Tinha uns trinta cara, velho, uns trinta cara e eles como é de 
uma classe mais alta, tinha uns cara mais encorpado, né, ali, da clas-
se alta, gostava de fazer um jiu-jitsu e tudo. Então, é uns cara mais 
esportivo e a gente não, né, uns moleque da periferia, só jogava fu-
tebol, mas o sangue não nega as suas raízes. Então, chega um certo 
ponto que vai ter que expor, é que nem o crime, onde for você tem 
que lutar pela sua dignidade, não deixar nenhum pilantra querer atra-
vessar seu caminho nem nada. 

Então, assim, quando o baú parou, eles entrou dentro do ônibus e 
tomou a chave do motorista, pô. Falou assim: “e aí, só vai sair daqui o 
baú, se tal fulano sair do ônibus” aí o motorista pegou e veio e falou: 

Entrar em grupos, né?
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“Olha, Raley, é o seguinte, os caras tão querendo que tu desça do 
baú e falou que o baú só vai sair se você brotar lá fora” e eu “demorô, 
mano, só isso?”. E ele: “é... De boa, já peguei a máquina, já deixei já 
no jeito, o bicho já assustou, aí eu já deixei no jeito, na cintura e fui, 
desci. Quando chego lá, desço do ônibus, tinha meio que uma roda 
né, assim na parada, uns trinta cara...“ É, que não sei o que... Tu não 
falou mesmo e tal”. Aí eu: “Falei, mano, falei e tô aqui... Você não fa-
lou se eu era homem, então tô aqui... Tá eu e esses dois moleques, e 
outra: entrega a chave para o motorista que ele não tem nada a ver 
com isso não. O bagulho é contra eu e vocês tudo e já vou dar logo a 
ideia, se vocês quiser se adiantar, se adianta, porque se vocês ficar, 
não vai dar bom pra vocês”. Aí, os caras “que porra nenhuma, não sei 
o que e tal tal tal, tal tal tal” e aquela discussão toda. 

Só que nóis é criado, né, bicho solto, da favela, né, vive uma situ-
ação, sabe como é a maldade. Então, a gente já tá olhando pro cara 
e esperando um passo do cara. E nisso tudo eu vi um moleque me-
tendo a mão na cintura, no que eu vi o moleque metendo a mão na 
cintura, eu acho que como se fosse um metro de distância, nisso eu 
dei um passo, eu já colei a máquina no peito dele. “Pow”. Já explodi 
o peito dele numa bala “Pow”. No que eu explodi, todos já começou 
a correr e eu já saí dando nos bichos “tow, tow, tow”, na saída da es-
cola, aquela correria, eu não queria saber não, só queria pegar. Aí eu 
dei altos tiros, ele caiu no chão, aí saí atrás de outro pra querer ma-
tar o outro, e foi aquela correria louca. Aí, o que que rola, dei os tiros 
nos cara... um cara me disse “vamo pinar, vamo pinar”, saca? 

Aí, a gente pegou e saiu, horário de pico, era muito carro. Então, 
eu dei um tiro para os carro, dei um tiro pro chão, atravessei cantei-
ro, dei um tiro para o alto, os outros carros parou, no horário de pico, 
nois saiu rasgando ali. Fomos parar no Frei Caneca, pô, correndo e 
o oitão quente, não podia botar na cintura queimava, correndo com 
a máquina na mão, tirando as cápsulas e já botando um carrego de 
seis. E caímos lá pro Frei Caneca, aí na época rolava muitos piratas, e 
a gente caiu para dentro de um pirata no horário de pico. Aí, já entra-
mos, fomos lá para o fundo... Cena de louco velho, esse dia...E, aí, o 
baú sai, ele uma parada, duas parada. Aí, parece que passou um ca-
minhão do lado e uma pedra voou no vidro do ônibus, explodiu o vidro 
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do ônibus... Aí, eu já pensei: “é os cara meu irmão, é os caras”. Fiquei 
já naquela “os caras meu irmão, vamo descer, vamo descer”. Aí, eu 
já meti a mão na máquina, meu camarada já botou a mão em cima e 
“Não, fica de boa”. Aí, as duas senhoras que tava do lado se ligou que 
eu tava armado, mas não abriram um a, não falaram nada. Aí, neguim 
tudo naquela assim, o motorista: “não, foi uma pedra que voou do ca-
minhão mas vai seguir viagem”... De boa, pá, o baú foi... Aí, passou 
Candanga, passou Bandeirante, chegou na frente do Riacho... Era um 
baú da Samambaia. Aí, ele desceu, no que ele desceu, chegando na 
passarela do Riacho, nessa época tinha passarela. Descemos, eu dis-
se: “parça, já pega suas coisas e me encontra lá no quadradão, que 
o seguinte, vamo meter o pé parceiro”, eu falei: “matou?”, ele: “ma-
tou”, eu: “tem certeza?”, ele: “certeza”, eu: “pois é, você não deixou 
eu dar o confere...”, ele: “matou”. Tá bom, já fui em casa, pá, cheguei 
em casa, peguei minhas coisas tudinho, como já morava só mesmo, 
peguei minha coisas, botei na mochila e fui andando.

Aí, chegando lá na principal da quebrada, quando eu tô passando do 
lado do Giraffas, o meu parceiro tava subindo, quando ele tava subindo, 
um pouquinho mais pra frente, numa quina de uma loja, tinha um mole-
que com a blusa da escola e tinha uma Paraty parada... Alguém segurando 
o moleque pelo pescoço “E aí, cadê os caras? Cadê os lua? Cadê os lua? 
Eles saíram lá da quebrada deles pra vim me caçar na minha quebrada de-
pois do que tinha acontecido, mas isso aí é consequência...

Sim, resposta rápida. Aí, quando eu vi, o bicho apontou para o meu par-
ceiro, quando eu vi eu já saí metendo bala neles, “brou, brou, brou”. Os 
bicho caiu para dentro do carro e vazou... E nisso a gente saiu corren-
do, eu entrei numa rua, encontrei um camarada meu, que era da sigla 
também e tava de carro, na porta da casa da mulher dele. Eu: “bora mer-
mão, me dá a fuga fi”. E ele: “qual foi mermão...”, eu: “me dá a fuga”, ele 
já botou a gente no carro, rasgamos. Fomos lá pro Recanto, aí eu fiquei 
foragido uns dois meses lá no Recanto, também era o berço da sigla. 

A polícia batendo na porta dos meus pais atrás de mim, a casa já 
tinha caído tudo e tal. Aí, eu apareci lá na Delegacia, na 1° DP, me en-
treguei, né, porque na realidade fui e me apresentei. Mas a advogada 

Sempre acontece, né, para cobrar mesmo.
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falou assim: “é o seguinte, os caras estão te apontando, você tem 
que assumir a parada, se não assumir você vai descer”. Aí, eu: “não, 
eu assumo”. Aí, contei a verdadeira história, legítima defesa e tal... e 
isso e aquilo... Beleza, mais uma passagem, né, nisso aí... Sem con-
tar as outras que de menor teve, por causa e gangue etc... Aí, nisso 
tudinho, fiquei de boa na rua, ia nas audiências e nisso no movimen-
to do pixo, reunião, curtindo frevo.

Não fui preso, respondi em liberdade, porque era menor de 21, tinha 
endereço fixo e tudo isso, né? Aí, de boa, o movimento crescendo, o 
movimento se mantendo, chegava aniversário de Brasília, fazia reu-
nião no Parque da Cidade, descia aquele bonde de mais de 300, 400 
cara pra curtir lá no aniversário, e chegava “os lua apareceu, os lua 
apareceu” e saía roubando celular, cordão, metendo porrada em ini-
migo, o pau todo, véi. Tempo de Micarê Candanga? Nossa, o bicho 
pegava, ali estralava, tempo que era mortalha, que os caras ficavam 
na corda... Cê é doido... A gente buscava os inimigo lá dentro, puxa-
va pra fora e desossava na porrada, furava no espeto e o carai... Tô 
te falando, o negócio era sério, era a cena.

Tudo, guerra...

Teve alguns pontos que sim, era questão de espaço, entendeu? Eles ti-
nham medo de vir pra cá, nois não tinha medo de ir pra lá, não.

Rasuravam... Era um meio de se proteger, falar que “ é nois e pronto”. 
Mas não era assim, e a gente ia neles, porque começou uma guerra por-
que eles achavam que podia tudo e na realidade não podia nada... depois 
que rolou esse atentado lá, a galera deles começou a acabar. Pô, tipo as-
sim, eu não me coloco como o precursor de ter acabado a sigla deles, 
saca? Mas eu fui o ponto x e onde eles pararam e pensaram: “Será que é 
isso mesmo que a gente quer?”, “Será que é isso que a gente deve fazer 
daqui para frente?”. Porque, querendo ou não, a gente vai ganhando ex-
periência, a consciência vai ganhando raíz. Então, a gente começa a ver 

Mas você não foi preso?

E quando vocês iam para lá (Plano 
Piloto), eles rasuravam vocês? 

Tudo começou pela pixação, pelo pixo? 

Era questão de espaço?
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o mundo diferente, o que é certo, o que é errado. Você não é mais me-
nino, não é mais criança, vai criando um espírito de homem na parada. 
Quero construir uma família, isso e aquilo. Então, assim, a partir disso a 
sigla deles começaram a perder a força, perdeu força. E toda a vez que a 
gente tava nos evento, showzinho, micarê, aniversário de Brasília, Hallel, 
aí eu já tô jogando mais pra frente, 2005, 2006. Hallel, nóis dominava o 
Hallel e nisso a gente tinha começado uma guerra com uma outra gangue, 
que era da época de 90, só que ela foi migrando como a minha, passan-
do por outras quebradas, ela se criou numa outra cidade satélite, que foi 
o Recanto e ali começou uma guerra da nossa sigla com deles... Só que 
aí já é periferia né, não é periferia com classe alta.

Eu já fazia uns correzinho, né, na época, quando eu era mais novo e 
queria viver um hobby. Então, eu vi a pixação como hobby... como 
um hobby no início e hoje eu vivo como um hobby e assim, não que 
eu venha fazer, dar tiro, bater nos outros e etc.

Pixo, até hoje eu pixo.

Não com tanta frequência... Eu vivo esse mundo há mais de 20 anos 
e tal, não que fico pixando todo dia mas de vez em quando tô de boa, 
trocando uma ideia, tu encontra um camarada lá da época de 99, 98, 
e vai trocando uma ideia, bebendo... tipo nostalgia, você fica conver-
sando, lembrando da época e bate aquela vontade. Aí, a gente pega e 
dá um rolê e no rolê que a gente dá assim hoje, véi, a molecada pira 
saca? Fala “puta que pariu, os cara botando os nomes e tal”.

É, estão vivos, os caras gosta. Então, assim como alguns me serviu de 
eixo quando eu iniciei, hoje eu e vários outros serve de eixo para uma 
molecada que está entrando agora. Só que a pixação perdeu seu espírito, 
né? Não é a mesma coisa que era antigamente, porque vem a questão 
da tecnologia e etc, hoje tudo é mais fácil.

Sim... mas você não começou pixando então, 
foi o inverso, porque normalmente falam que 
o pixo inicia no mundo das gangues e da cri-

minalidade. Você não, começou depois?

Você pixa até hoje?

Mas não com tanta frequência...

Estão vivos...
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Sim, tudo muda. Mas veja bem, na minha época, a gente não tinha 
facilidade a carro, a gente não tinha facilidade a WhatsApp, essa tec-
nologia louca que tem não, pô! Pra você sair, botava cinco lata na 
mochila e saia rasgando de Taguatinga, de Ceilândia, lá do Setor O, 
passando por Taguatinga, passando por Samambaia até chegar no 
Recanto, pô, pra ir na casa do camarada porque a gente ia curtir um 
frevo no dia seguinte e a gente vai na lombra, pixando tudo. Tá en-
tendendo a diferença?

É, às vezes você passa no território inimigo, você tem a questão da 
polícia e tá ali toda hora girando, dos botes que você toma. É essa 
parada... Escalada, casa de três andares, você “porra, vou bota lá em 
cima”... Pá, botar lá em cima, catar um banco, catar um memorial... 
Um cara dá o pezinho e você vai escalando que nem uma aranha. Se 
o cara consegue roubar uma casa, você acha que um pixador não vai 
conseguir subir? Sobe, pô, não tem isso. A gente quebrava barreiras, 
todos os pixadores, os caras que viveram isso, queriam quebrar barrei-
ras... Muitos quebrou barreiras que nenhum outro conseguiu quebrar. 
Conheci relato de pixador que caiu pra dentro da igreja e pixou a igreja, 
pixou a santa... São paradas assim que, véi, quebra mesmo. Quando 
começou a guerra dentro da periferia o negócio ficou mais louco... Aí 
sim, troca de tiro, pá matava um, matava outro, entendeu? E aquele 
bang louco... Uns era preso e fazia corre pra adiantar quem tava pre-
so e essa coisa louca.

Sim, muitas, muitas...

Não acredito que seja isso não... É porque a pixação traz muita inve-
ja. Às vezes, eu vou lá, boto uma pixa na quadra X que é próxima de 
outra sigla, aí o cara se acha no direito de querer botar em cima ou 
embarreirar uma pixação. Aí, já rola uma discussão e aquele velho ne-
gócio né, todo mundo é homem.

Porque você diz perder o espírito, 
não seria só mudar? Tudo muda...

A dificuldade...

Mas a guerra na periferia entre as gangues 
também começou por causa da pixação?

Pixar um bairro que não era o 
seu, assim também? 
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Ah, creio que não seja briga de território não, porque se fosse território 
a pixação, as siglas em si não teriam tantos nomes, tantos integran-
tes, de várias quebradas.

Pode sim... Isso do território não existe, a questão em si das guerras é 
pessoal, é eu e ele, entendeu? O que gera a guerra é eu e ele. É por-
que hoje eu tenho a cabeça diferente, mas assim, na época ninguém 
respeitava ninguém... Não tinha aquele respeito. Então, a partir do 
momento que o cara não me respeita, por que eu tenho que respei-
tar ele? Eu botei uma pixa lá, o cara foi lá e botou um embarreiro na 
minha pixa, eu vou lá tirar satisfação com o cara para saber por que 
pô: “E aí, por que tu fez isso?”. Ele também não vai dar mole pra mim 
e a gente acaba caindo na porrada.

Pessoalmente, pô, num rolê...

Às vezes podia até ser anônimo, mas só de ter a sigla e o nome da 
pessoa... 

Sim, porque ninguém paga um nome sem sigla, todos pagam um nome 
e uma sigla, entendeu? Então, o negócio era pessoal.

Cada intregante tem que ter um nome, um nome é um vulgo.

Não, tag não... Porque na realidade tag foi que nem eu te falei, quan-
do chegou em 70 era tag, a partir de 80 ela deixou de ser. Vulgo, o 
nome mesmo da pessoa, é totalmente diferente.

É mais ou menos assim, naquela época era assim. Tag é a pessoa, 
deixou de ser tag e passou a ser vulgo mais a sigla que é diferente 

Você não acha que isso  
é briga de território? 

Mas se tem vários integrantes de várias 
quebradas por que a pessoa não pode  

pixar em qualquer lugar? 

Então, pela sigla você já descobre?

Porque vocês chamam vulgo?

Vocês não usam a palavra tag então?

Pessoalmente então...

Você já sabia quem era a pessoa, não era 
apenas um nome (um vulgo) anônimo?

Só pra entender, Tag é só um nome que um 
grupo de pessoas usava para pixar?
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Gerações do Pixo da gangue L.U.A., entre as pixações, encontram-se a dos pixadores Kalor, Nestor, Brayko, entre outras. Sem data
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do que é em São Paulo. Em São Paulo, não existe vulgo, é uma sigla, 
uma sigla é um nome para eles, é isso. Pra nós, não. Existe uma sigla 
e dela cada integrante da sigla tem um nome, um vulgo.

Então... Nisso tudo, num rolê era difícil você encontrar pixando e etc, 
não é que seja tão difícil, acontece mas raramente acontece isso. Hoje 
acontece com mais frequência porque hoje tem carro, moto, é mais fá-
cil você encontrar alguém num rolê, mas antigamente, andando de pé, 
dificilmente você encontrava. Pra encontrar era em frevo, em baile. Na 
época no Top Dance, Móvel, que eram as casas de festas que existiam do 
lado da periferia, Primavera, os laserzão na 40, no Quarentão, na Praça 
do Cidadão, aí, sim. Ali você encontrava os caras, eram várias gangues 
juntas, tá ligado? Cada um no seu canto. E quando tinha guerra o ne-
gócio ficava doido, pô, neguinho armado, saía na porrada, quando via 
era tiro saindo, parava o baile. As gangues nessa época era pesado, pô. 

Aí, nisso, quando foi em 2007, eu já estava aprontando muito, nes-
sa época eu vendia droga e partir que você começa com envolvimento 
muito grande na pixação, você começa a conhecer muita gente, e pelo 
fato de você conhecer muita gente, você começa a procurar um meio 
de se adiantar na vida, né? Como a gente é muito novo, sem estudo 
e tal, às vezes trabalha pra tentar, assim, botar pelo menos o prato 
de arroz em casa, no meu caso não tinha filho, mas eu tinha que so-
breviver, já morava sozinho.

Eu trabalhava, só que eu, véi... A gente muito novo quer ter um sta-
tus de vida que a gente não consegue ter e se nem uma pessoa que 
trabalha há muitos anos tem, eu não vou conseguir ter. A gente é 
muito novo, quer ter tudo, tênis da moda, nessa época era o que 
todo mundo queria, a sandália da Kenner trançada, as blusinha da 
SidPlay, as bermudas da Redley, todo mundo queria andar nos pano 
e tudo. É um estilo, pô, cada um quer andar no seu estilo, quer an-
dar legal para as meninas se amarrar e tal. Então, o cara arruma um 
meio de ganhar dinheiro fácil e eu comecei a vender droga. Aprendi 
muito cedo com meu primo, meu primo já virava, fazia a merla, fa-
zia o pó e etc, aprendi com ele, comecei a fazer o pó, você conhece 
muito contato no crime, começa a ter contato de fora, já pegava lá 

Você não queria um  
trabalho convencional?
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em Juan Caballero e fazia a droga, certo? Aí, você conhece a gale-
ra da alta com as drogas sintéticas. 

Tô pegando já o trâmite criminoso, já sai da gangue e começa a virar 
uma parte criminosa, o cara já começa a se envolver no crime muito pesa-
do. Então, o seguinte: no final de 2007 eu fui preso pelo tráfico de drogas 
e nisso eu tava esperando o júri popular da tentativa de homicídio da épo-
ca da gangue, quando começou tudo... Aí, eu fui preso em 2007, peguei 
sete anos no tráfico e quando foi em 2008 saiu meu júri popular. Na rea-
lidade, eu fui indiciado em dois homicídios, uma tentativa e um tráfico de 
drogas, só que aí eu fui absolvido nos dois homicídios que não fui eu que 
cometi, mas eu peguei cadeia no júri popular na tentativa de homicídio, 
que foi naquela briga de gangue. Nisso tudo, peguei uma sentença de 
24 anos, somando tudo. Aí, ele me deu o direito de recorrer em liberda-
de pela tentativa de homicídio mas eu estava pelo tráfico também, então 
tive que ficar lá nos sete anos. 

Quando eu caí no sistema, era aquela mudança da lei do antigo 
hediondo para a nova lei, que era 2/5 para primário e 3/5 para re-
sidente, o juiz entendeu que eu era residente, aí eu peguei cadeia 
nessa tentativa, já estava tirando já uns quatro anos e tudo, entrei 
com pedido de semiaberto, progressão de regime, só que na épo-
ca foi negado. Aí, meu processo começou a correr e foi parar no stf. 
Nessa brincadeira todinha, fiquei preso sete anos direto, sem ver rua, 
sem ver nada, então assim, nesses sete anos preso, de 2007 a 2014, 
tinha 22, 23 anos, por aí, saí com quase 30 anos da cadeia, então o 
que rola... Nisso tudo, aí sim, né, quando você é preso lá é o crime, 
não existe você viver dois mundo, né? Ou você vive o mundo daqui 
ou você vive o mundo da cadeia, o cara que tá no crime constrói uma 
história, constrói uma identidade. 

Então, assim, a partir disso, pra minha ficha cair ainda demorou uns 
dois anos dentro da cadeia pô, entendeu? Pra a ficha cair e “Caraí fi, 
o que tu quer mesmo dessa tua vida?”. Viver essa vida pelo resto da 
vida, cadeia, caixão ou cadeira de roda ou você quer mudar isso... Aí, 
foi aí que eu comecei a procurar um meio de poder melhorar. Como é 
que veio cair isso na minha cabeça? Do nada um cara que tava pre-
so comigo falou “Vamo lá no culto e tal” e aí eu falei: “bora, pô”. Tava 
meio atribulado, sem visita há meses...
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Sabia, sabia... Eles ajudavam no que podia, né? E quando você tá na 
rua você vive aquele mundo louco, dinheiro, mulher e tudo, pensa 
que todo mundo é amigo mas quando você tá na cadeia você real-
mente que é por você e quem não é, né? E você vê quem é por você 
é sua família, aí você começa a valorizar isso, coisa que eu você não 
valorizava antes, quando era mais novo. Então, tinha uma visão mui-
to rebelde. Não queria ouvir ninguém. Uma coisa que minha mãe me 
falava quando eu era moleque: “se não vai pelo amor, vai pela dor” 
e eu escolhi ir pela dor e escolhi passar por aquilo. Aí, depois que eu 
fui pro culto lá, parece que Deus estava falando comigo as palavras, 
“Véi, vou dar um jeito de estudar”. 

O sistema penitenciário é falho, quem fala que ele ressocializa é 
mentira, é mentira. Ele te dá as opções para você poder se ressocia-
lizar, mas pra você poder ressocializar depende 80% de você, porque 
o polícia na cadeia quer que você se foda. Aí, a questão de “bandido 
é bandido, deve morrer”, não é bem assim. O cara é bandido porque 
ele errou na vida, mas ele merece oportunidades como todo mun-
do merece. 

Então, assim, o cara pegando os nomes de quem queria estudar, 
eu disse que queria estudar. Aí, ele perguntou os cursos que eu tinha, 
eu disse... Eu tive algumas formações quando eu era adolescente, fiz 
curso de computador, que nessa época era o top para todo mundo 
ter, né, que começou a tecnologia de computador etc. Aí, botou meu 
nome lá, passou uns quarenta dias, só ouvindo potoca de ladrão falan-
do em matar e destruir quando saísse porque você não escuta outra 
coisa se não for isso, né? Fora a televisão, quando o outro preso não 
dá entrada pra polícia tirar a televisão do cara e pronto. Aí, acabou 
a vida do cara, só desgraça. Aí, chamaram meu nome para estudar. 

Quando eu cheguei na cadeia, eu fiquei no fundo da cadeia, com 
os caras já tirando 20 anos, 25, 15 anos, um querendo furar o outro 
na faca. O bagulho é cadeia, não é escolinha, não, parque de diver-
são, não. Então, você começa a pensar que o mundo é muito louco, 
que vou ficar sofrendo que nem cachorro, sendo humilhado. Aí, você 
começa a querer mudar isso. Aí, minha sorte que Deus me abençoou 
e eu fui para a porta da cadeia, que é um presídio mais tranquilo, com 
cara que queria realmente mudar etc. Aí, lá eu comecei a estudar e 

Seus pais sabiam que você estava preso?
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eu fui chamado para trabalhar... Computador da secretaria da escola 
e comecei a trabalhar, ganhei a oportunidade, fui trabalhando e fui 
terminando. Eu entrei com o Ensino Fundamental incompleto, termi-
nei o Ensino Fundamental, terminei o Ensino Médio, comecei a fazer 
o ENEM e tentar UnB. Tentei UnB cinco vezes, quase passei em uma, 
mas não consegui porque fui muito mal nas exatas.

Quando você chega lá, eles perguntam quais cursos você quer. Você 
tinha que dar cinco opções. Escolhi Turismo, Psicologia, Serviço Social, 
Educação Física e Direito... Tentei o enem 5 vezes. Na última vez que 
eu tentei o enem, consegui a segunda melhor média do sistema peni-
tenciário e uma bolsa na Unip, ainda preso, para fazer Serviço Social. 

Aí, nisso eu me arrastando na cadeia, toda hora vindo neguinho 
indo e voltando e você nunca vai embora, vários caras de várias si-
glas que você conheceu, você encontra e tudo é inimigo... Até que 
não encontrei muito inimigo do pixo na cadeia não, se eu encontrasse 
também iria resolver daquele jeito, na mão ou na faca, não tem essa 
na cadeia, não... Mas aí nessas questão de gangue e etc são mais re-
lativas no sistema penitenciário, entendeu? Porque lá a maioria das 
pessoas que entrou no crime fizeram parte de alguma gangue, uma 
boa maioria. Aí, nisso eu estava para ganhar progressão de regime e 
o advogado apresentou que eu tinha ganhado a bolsa e tudo. Aí, o 
juiz autorizou a progressão de regime, mas ‘’ele vai para o galpão, fica 
a noite preso e tá liberado para trabalhar e estudar”. Aí, fiquei fazen-
do isso, trabalhando e estudando e me formei em Serviço Social e, 
aí, depois que eu eu estava me formando em Serviço Social fiz meu 
tCC sobre as gangues. Quando eu saí, os moleques fizeram uma reu-
nião, né. “Pá, o Raley saiu!”. Esqueço não, os cara veio, me visitou e 
tudo... Os caras que a gente criou a sigla junto, eu conto na mão, os 
cinco, iam lá em casa, mesmo quando eu estava preso, lembrava de 
mim, mandava um dinheiro pela minha família e tudo, não esqueceu. 

Porque a gangue é uma nostalgia, tu vive aquele momento mas 
dela você tira boas amizades, pessoas decentes, que não te deixam 
na mão. E também criam-se os inimigos, né? Porque você faz muita 
coisa na época de gangue e deixa também algumas vítimas que vai 

Você queria estudar o que? 

Pixação de Raley depois de 7 anos preso, sem data
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te cobrar isso. Aí, os caras fizeram uma reunião lá, deu umas duzen-
tas cabeças, não cheguei a ver muita molecada da minha época...

A direção já tinha mudado, 7 anos preso, a tecnologia toda... Saí na 
rua parecendo um caipira na cidade grande, altos prédios, saí que 
meio mongol da cadeia assim... Querendo conhecer... Celular, essa 
tecnologia toda. Eu: “Vei, que porra é essa, véi?” Você não conhece as 
paradas, neguinho fala de alguma coisa e tu: “o que é isso mesmo?”. 
Aí neguim fala: “Vamo pra tal canto” e tu: “oxê, mas como mano? 
Baú?”. Ele: “não mano, tô de carro” e tu vê que as pessoas evoluíram 
cabuloso. Querendo ou não o mundo para na cadeia, você fica fora, 
a ideia da pessoa ser presa é banir ela da sociedade, pra não ter vín-
culo. Mesmo que tenha uma televisão lá, você escuta uma coisa ou 
outra, mas nem toda vez você vai ficar com televisão porque o polí-
cia sempre toma. 

Então, você sai meio que besta da cadeia e nisso na reunião, eu meio 
no grilo de voltar preso, porque quando você ganha progressão fica um 
tempo... Tem alguns lugares que você não pode andar, numa parada des-
sa eu não podia tá, se eu tomasse um bote ali e ele puxasse meu nome, 
eles ia: “ahh mas tu tá preso e tá fazendo o que aqui?”. Pegou saídão, ao 
invés de estar em casa com a família tá aí no meio de gangue, tá enten-
dendo? Mesmo quando você sai da cadeia, você vive aquilo e aquilo não 
saía de mim e não sai até hoje, eu vivo a parada... Aí, quando eu cheguei 
e vi, falei não moço, molecada nova, uns molequinho com cara de nerds, 
umas paradas assim, ficava olhando assim. Os caras: “Calma, você vai en-
tender tudo isso”. Eu: “mermão, isso tá muito bagunçado, cara”.

Totalmente, era coisa de periferia mas se alastrou e juntou todas as 
classes, pô. A pixação é mais aberta em questão de classes, porque 
antes era periferias, se tivesse 2 ou 3 classe alta é muitas pra citar 
na época. As gangues veio tudo da periferia, pô, tudo periferia mes-
mo, criado na época de barraco de pau mesmo. Quando eu vi aquela 
coisa falei: “Caralho, véi, que isso, que fita”. Aí os molequinho pá, tro-
cava ideia e chegava “Tu que é o Raley”, isso e aquilo... 

A geração já tinha mudado...

O perfil era totalmente diferente...
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É pô, tipo, eu sempre fiz por mim, não fiz porque eu queria ser isso 
ou aquilo. Eu fazia porque eu gostava da parada. Então se chega um 
e fala de você, porra, isso é massa de ouvir. Eu sei que falar isso, de 
forma pode soar egocêntrico, mas você sente que fez uma parada 
que serviu de eixo pra outro, como outro lá serviu de eixo pra mim. 
Dá aquela sensação boa... Pode crer e tudo... Aí, a gente saiu, to-
mou uma bira, fumou um cigarro, trocou ideia, riu um pouco. Sete 
anos sem mulher, né? Aí, tive que arrumar uma mulher, né? Aí, os ca-
ras já tratou de arrumar uma mulher e tal e já tirei a bronca, o atraso 
de sete anos. Mais ou menos, porque você não tira só em uma, tira 
em várias. Aí, tá, nostalgia, trocando ideia e tudo, estudando na ca-
deia, fazendo Serviço Social, minha mente já tinha mudado do que 
era minha cabeça de quando eu era mais novo. Eu vi que eu fiz mui-
ta coisa errada que não deveria ter feito. Pegar nêgo dentro de casa 
com arma, com a mãe olhando... Essas paradas assim, saca? Algumas 
coisas que eu me arrependo, não precisava tanto, né?

Não é que eu comecei a ver a pixação com outro olhar, eu comecei a 
ver que a pixação abre a porta para o crime, eu cheguei a essa con-
clusão. É uma forma de expressar? É! É uma adrenalina gostosa? É. 
Te traz mulher, dinheiro... Mas tudo isso tem um preço e eu paguei o 
preço, sete anos eu paguei, perdi sete anos da minha vida, eu jamais 
vou conseguir recuperar.

Talvez não, talvez sim, é uma incógnita. Eu não posso te dizer por-
que eu podia muito bem ter entrado na pixação e ter vendido droga 
ali e ter estudado na vida, que era uma coisa que eu deveria ter fei-
to, coisa que eu não fiz. Só que não, quis viver aquele mundo, aquela 
emoção, aquela adrenalina, e me fudi. Perdi sete anos da minha vida, 
mas sete anos da minha vida que consegui tirar alguma coisa de bom. 
Querendo ou não, eu vivi esse mundo louco, essa parada louca que 
é um mundo e duas vidas.

Já tinha uma fama...

Você começou a ver a pixação  
com outro olhar?

Você acha que se você não tivesse
 começado a pixar não teria entrado  

na criminalidade com essa  
potência que foi?
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Hoje, eu vivo duas vidas. Vivo minha vida normalmente sou formado, 
trabalho, uma vida normal. E, às vezes, eu vivo outro mundo, tô trocan-
do ideia com o brother, lembro de uma parada...” Tem uma lata ali, vamo 
pixar”. São duas pessoas diferentes. Só que é o seguinte, você não pode 
deixar que os dois mundos seja um só, a partir que os dois mundos vi-
ram um só você não consegue caminhar. Não tem como a pessoa viver 
uma vida normal e viver gangue e etc. Porque a gangue vai te atrasar, 
de alguma forma ela vai te atrasar, porque você vai ganhar fama e sta-
tus, mas sempre vai aparecer uma alma sem luz para querer atrasar os 
outros, ser uma pedra de tropeço e você vai ter que ir lá e mostrar para 
ele quem é de verdade. Aí, eu decidi não me envolver tanto assim, dei 
um tempo, me formei, falei meu TCC baseado nas gangues.

Pelo fato de ter vivido, vindo da periferia, eu comecei a enxergar que 
as gangues servem de escola para o crime, porque a partir do momen-
to que a pessoa se entrega a uma gangue ele vai começar a viver o 
mundo do crime, viver as coisas ilícitas. Por mais que ela esteja bus-
cando sua identidade, ela vai estar vivendo uma coisa errada, vários 
bandidos já foram de gangue e muitos se ligaram que se fosse pra 
frente iria ser pior e saiu fora. Aí, eu comecei a pensar sobre as gan-
gues, os adolescentes que entram na escola mas o estado não dá 
nenhum suporte, a prioridade para toda criança é a educação. Então, 
se eu tivesse educação eu acho que eu pensaria duas vezes em entrar 
em uma gangue, pensando duas vezes em cometer uma parada ilícita.

Se eu tivesse acesso a uma educação boa, eu teria pensado duas 
vezes, você pode ver na política, os caras roubando de quem não 
tem. Os cara que teve um pouco mais de estudo, ao invés de usufruir 
disso para fazer coisas boas, não fizeram coisas boas, só pensaram 
no umbigo deles, basicamente o que eu quis usufruir da minha vida 
progressa, de um mundo que eu vivi, do que eu vi. Tirar disso uma 
parada de me formar em Serviço Social e lutar pelo direito daquelas 
pessoas que merecem dignidade, para com essa parada de precon-
ceito, eu vivi o preconceito, fiquei preso. 

Quantas e quantas vezes as pessoas me olhavam, várias pesso-
as que me viu crescer falavam que eu ia sair pior do que eu entrei, e 

Como assim duas vidas?

Me conta sobre o conteúdo do seu TCC, 
como você pensou?
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hoje? Vão falar o que de mim? Eu sou formado, saí, trabalhei, conhe-
ci uma mulher bacana, que me deu a mão mesmo sabendo de tudo, 
nunca me deixou na mão, acreditou. Então, o que falta para a socie-
dade é isso, dar oportunidade para as pessoas, todo mundo erra na 
vida, erra uma, duas, pra poder aprender. Mas as pessoas aprendem, 
pô, aprende que às vezes você seguir uma vida com dignidade, traba-
lhar, estudar, você consegue coisas, sem precisar do crime. Eu busquei 
do que eu aprendi, do que eu vivi a buscar melhorias. 

Hoje eu tenho a cabeça totalmente diferente, mas se eu falar pra 
você que eu não vivo o mundo que eu comecei, o da pixação, vou 
estar mentindo. Eu vivo ainda hoje, saio pra pixar, de vez em quando 
que precisa, os cara me liga, dou uma animada na molecada, porque 
você cria uma identidade e acaba servindo de eixo para esses mole-
ques. Quando tem uma festa de aniversário da sigla, que rola todo 
ano, ou uma reunião ou quando eu tô vendo que vai acontecer uma 
guerra de uma sigla com a outra eu tento amenizar a parada. Antes 
não, eu era o primeiro a botar pra vê, a ir buscar, bater, querer dar 
tiro. Hoje não, hoje eu tento amenizar.

Sim, a pixação deve existir...

Ela é um hobby hoje, pra mim é um hobby, de pixar, botar um nome 
ali. Mas eu sei a minha limitação, eu tenho uma vida, eu vou fazer 34 
anos, eu tô nessa vida há mais de 20 anos. Então, eu já vivi o ruim, 
e agora porque eu tenho que continuar vivendo o ruim? Não, pô, eu 
curto a viagem, tô no rolê com os brother, tô com eles curtindo aí, a 
gente se vê, senta num bar e fica bebendo, troca ideia, fica lembran-
do do tempo que a gente era mais novo e que a gente aprontava e aí 
um olha pro outro: “a gente podia botar uns nomes para relembrar”. 
É coisa de momento, não é coisa que eu fazia como era antes, enten-
deu? O que eu tento passar hoje, para a molecada mais nova, é que o 
pixo tem dois caminhos, você pode usufruir dele como hobby, como 
nostalgia e tal ou você segue o caminho do pixo que leva pro crime. 
Não é o creme, é o crime. Hoje, só pra você ver, os cara que eu tinha 

Você acha que o movimento da pixação 
deve acontecer sendo pacífico... 

O que é a pixação hoje para você?
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guerra hoje eu convivo com os amigos dos caras que eu tinha guer-
ra, sabe o que é isso? Isso não aconteceria lá atrás, na década de 90, 
não aconteceria, não existia isso, andou com o cara, era errado e os 
caras cobravam, ou andava com os da mesma sigla ou não. 

Os tempo mudou, a gente começa a ver o mundo diferente, co-
meça a ver que nem tudo é guerra, só tiro, só sangue. Hoje, a gente 
vê que pode gerar paz, hoje eu tenho envolvimento sadio, é consti-
tuir a paz, juntar a galera. Hoje mesmo eu faço parte de grupos de 
várias siglas, que já se mataram, já perdi amigos de várias outras si-
glas e hoje em dia em ando com os caras e eu não julgo eles pelos 
amigos que morreram, hoje é minha concepção que eu queria que 
todo mundo tivesse aqui. Muito moleque bom, que teve na gangue-
ragem de Brasília, morreu...

Conheço, tem um amigo meu mesmo que estourou uma guerra no 
Setor O, que pode se falar que é um dos berços da pixação de Brasília, 
uma guerra de duas galeras foda da década de 90, e eles unidas, a 
guerra começou por causa de jaqueta, uma jaqueta. Morreu uma pá de 
moleque, só ele matou uns três e morreu. E esse mesmo cara, época 
que a gente criou a lua, ele mesmo que queria chegar para colar com 
nóis, como ele era um moleque da primeira para a segunda geração, 
as sigla dele, ele colou comigo pra querer buscar o nosso apoio com 
os caras que ele tinha guerra. E quando ele tinha matado os caras, 
ele foi pro Valparaíso, e lá no Valparaíso ele levou a sigla dele pra lá, 
que esse especificamente do Setor O, ele levou para o entorno. Tu 
tá vendo como é a parada? 

Você começa a levar as gangues para outros lugares e começa a 
quebrar barreiras. Era só Brasília e começa a ir para o Entorno, já é 
Goiás. Ele levou para o Goiás a gangue dele e lá ele se cresceu e com 
o tempo, ela começou a entrar em guerra com outra sigla, a mesma 
sigla que tava tendo guerra lá onde ele morava no Setor O. Aí, você 
começa a ver a dimensão das gangues. 

Quando eu saí da cadeia, não sabia que a nossa sigla estava gran-
de, já tinha em Goiânia. Um integrante que fazia parte, ele levou a 
nossa sigla para Goiânia, ela já está há 10 anos em Goiânia. Hoje a 

Você conhece meninos que morreram ex-
clusivamente por causa da pixação?
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nossa sigla já tem em São Paulo. Uma coisa que era só periferia, ela 
começou a quebrar barreiras que você não imaginava. Então,de quan-
do eu saí e hoje como eu vejo as coisas eu penso que era uma parada 
que a gente começou numa meia hora, numa lombra assim, que não 
tenho nem palavras para especificar, hoje ela tá numa dimensão tão 
grande, onde chegou... Como é que larga? Você sempre é chamado, 
sempre é visto como um cara que já aprontou muito e não aprontou 
mais, e o que eu vejo que a gente deve primar na nossa vida é o res-
peito e a humildade, coisa que eu não tinha antes, coisa que eu não 
tinha antes. 

Acho que com respeito e humildade você conquista qualquer coisa 
nessa vida, ou na vida normal ou na vida do mundo louco, enten-
deu? Você sabe sair, sabe entrar. Hoje, na atualidade, a sigla que a 
gente criou lá na década de 90, hoje ela é viva, viva, ela tem na fai-
xa de 150, 200 integrantes. Já teve muito mais, como já te falei no 
início da conversa. Hoje eu não vejo mais bons caras como da minha 
época, não vejo moleques bons como hoje, acho que hoje a mole-
cada ela não vive muito isso, porque eu acho que a gente construiu 
uma parada monstruosa. Quando fala gangue já dá aquele baque. 
Antigamente, não, mas hoje dá. Então, você não vê bons moleques, 
são poucos. Eu creio que pra mim a pixação de Brasília, ela vai per-
dendo sua essência, creio que daqui há um quinze anos ela não vai 
ser a mesma coisa que é hoje, porque a do meu tempo não é a mes-
ma coisa que é hoje. 

Hoje não vejo muitos moleques que gostam do pixo, procuram sa-
ber, de dez um só, buscar a história, saber de onde veio a sigla, quem 
são os integrantes e isso e aquilo, buscar a informação da sua sigla e 
a de outras, mas com o pensamento de não fazer guerra e sim de so-
mar, de fazer paz. Mesmo assim, a gangue nunca vai deixar de fazer 
guerra, de ter treta, de alguns seguirem caminho pro crime e vai ter 
aqueles que seguirão caminhos diferentes vão se tornar boas pesso-
as na vida, mas nunca vai largar o hobby de botar nomezinho e tal. E 
eu (risos), quando tô na roda dos meus brother lá e falo “hoje a gen-
te vai trair a mulher” porque as mulher não sonha... Minha ex-esposa 
sabia, mas ela batia em cima, não queria, ela não proibia de estar com 
os caras, mas não deixava eu sair à noite, pra eu sair à noite tinha 
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que falar que ia jogar futebol. Querendo ou não, eu trai minha mu-
lher como se estivesse traindo-a com outra mulher pra poder sair pra 
pixar. Se fosse pra ela dizer “ah, você me deu perdido, está me train-
do”, eu iria dizer “não tô te traindo não, saí pra pixar”, porra. Cara, 
com quase 34, 35 anos na cara, falar isso pra mulher, a mulher fica p 
da vida, pô, já pensa que é molecagem. “Você barbado, pai de famí-
lia, vai sair pra pixar?”. Eu conheço cara que é técnico penitenciário, 
policial, que pixa. Pixa, tá no sangue, não nega suas origens, você 
nunca deve negar suas origens, de onde você veio, saca? A partir do 
momento que você começa a negar suas origens você deixa de ter 
caráter, de ser você mesmo. 

Como eu estava dizendo, o pixo hoje em dia não faz bons moleques, 
as galeras hoje tem uma forma de pensar: tudo hoje é mais conver-
sado, tenta resolver da melhor forma, sabe? Quando realmente não 
tem jeito mesmo, é aí que o chicote estrala, aí bota pra ver mesmo, 
os cara vai, busca em casa, leva pro mato, mata e faz a desgraça toda, 
mas dificilmente acontece isso hoje, né? Antigamente era mais sus-
cetível isso. Hoje é mais tranquilo, muito cara velho, experiente, tá 
passando a ideia pra molecada segurar porque sabe que a molecada 
só tá no ar, tá pegando o ar, tá na pilha de querer “sou pá”, “calma, 
vai na manha”. A gente tenta passar isso e a maioria das siglas hoje, a 
única coisa que busca é fama, cada integrante buscar sua fama, cada 
cara fazer uma letra mais doida que a outra.

As letras antigamente eram valorizadas, mas o que era mais valori-
zado era o lugar que você pegava, na dificuldade que você fazia, os 
rolê que você fazia, uns rolê, uns pixos longes pra caraí. Eu saia da-
qui, ia pra Goiânia, a gente roubava carro pra ir em Goiânia pixar, na 
Br, Caldas Novas, expandir o bang mesmo, pra mostrar que era nóis, 
os lua. É isso. Hoje a parada já mudou, o negócio é quantidade? Sim, 
é quantidade, mas a questão principal é qualidade, formatos de letras 
doidas, estilos diferentes e a disputa de lugar, qual lugar pegar por-
que hoje você não acha tantos locais como você achava antigamente, 
pra achar uma porta gigante? Véi, você doido... Isso é a mesma coi-
sa que ganhar na Sena, hoje em dia você não acha lugar pra pegar e 

Grafite feito por Raley para encontro de pixadores 
em 2017 em Taguatinga Norte, Brasília-DF

Um olhar mais estético. Você não  
buscava isso? Quanto mais melhor?
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quando acha é muito pixador querendo pegar o mesmo lugar. Então, 
a questão da cena hoje é letra e disputa de local. Hoje é, hoje é isso 
que a molecada tenta fazer. 

Mas antigamente, quando a pixação estava começando, rolava 
disputa de lugares porque eram muitas gangues. Mas hoje em dia, 
é muito mais difícil porque tá tudo pixado, entendeu? Então, é difí-
cil você encontrar espaços bons pra estar pixando e às vezes quando 
você pega tem que ficar degladiando com caras de outras siglas e 
com a polícia e com os herói, porque existe muito herói hoje em dia. 
Mas o pixo vai dar uma caída, sim.

Eu pixo, eu não ligo pra isso. Se pixarem meu portão, sabe que eu 
faço? Eu meto um traço e ainda coloco meu nome em cima, só pro 
cara vir correr atrás. Se eu ver a casa dos outros eu pixo. Neguim fala 
né: “só dói quando é no bolso dos outros, né?”. Pixar é errado, isso eu 
tenho consciência, mas é uma coisa minha, é um hobby. Ele (o pixa-
dor) não se importa com isso, ele quer expor o que pensa.

Eu acho que não, porque eu acho que daqui há uns dois mil anos eles 
vão querer saber porque a gente pixava, que nem hoje a gente tenta 
descobrir porque os povos primitivos pixavam nas cavernas. Aquilo 
era pixação, então eu não creio que seja crime, é uma forma de se ex-
pressar. Vários grafiteiros que vivem isso, a maioria, pode-se dizer que 
90% já foi pixador, não existe grafiteiro que não foi pixador, pode-se 
dizer que é raro você ver um cara desses que não foi pixador. A ques-
tão do preconceito, da sujeira, o cara suja lá e tal e os políticos? Que 
você mesmo vota e tá roubando? E você que mesmo casada dá mole 
pro cara ali porque ele tem carro ou ele é bonito? E você que acha 
melhor aquele cara porque tem dinheiro porque aquele que tá contigo 
dentro de casa trabalhando não é a mesma coisa? E aí? Preconceito 
em todos os sentidos, você vai ser mãe ou pai, seu filho pode nascer 
homossexual, e aí? Você vai ter preconceito? Por que você tem que 
ter preconceito comigo que pixa? Por que você tem que ter precon-
ceito comigo que fui preso e tô buscando uma oportunidade na vida 

Como você responde às pixações que não 
são feitas em espaço público, em casas de 

pessoas, nos muros e portas, por exemplo?

O pixador não se importa com  
a represália social. Você acha  

que pixação é crime?
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de ser uma pessoa melhor? Não véi, eu acho que o seguinte: pre-
conceito é errado, as pessoas tem preconceito contra negros mas vê 
direitinho na história do Brasil onde vem o negro, ele é igual a você, 
se não fosse ele você nem existiria, teu sangue corre sangue de preto. 

Então, não venha falar pra mim de preconceito. Antes de você fa-
lar de preconceito eu acho que a pessoa deveria pensar duas vezes, 
a sociedade sempre quer arrumar um bode expiatório pra falar que é 
isso ou aquilo, mas esquece de estar se preocupando em olhar para 
sua própria vida, o que ela anda fazendo no dia a dia. Se você che-
gar numa pessoa assim e perguntar se todo dia a noite ela faz uma 
autorreflexão do que fez no dia, e aí? A pessoa não faz. Aí, ela só se 
sente machucada quando outra pessoa fala pra ela que ela fez o er-
rado. Mas se for pegar na caminhada ela tem os erros dela, ninguém 
é certinho na vida não, todo mundo faz alguma coisa de errado. O 
que a gente tem que buscar é evoluir como seres humanos, a gen-
te tem o livre arbítrio de fazer o que quer. Por isso, mesmo que Deus 
não julga a gente, quem é você pra julgar? 

A pixação ela pode ser sim errada, porque está na lei, a lei fala que 
é crime, mas eu tô me expondo, é meu hobby. Eu poderia estar muito 
bem usando droga, fumar um e tal, poderia estar num puteiro, poderia 
estar passando alguém pra trás no 171 e etc, cada um com seu vício, 
tem vício de jogar. Tem coisas boas em ser viciado, mas, velho, eu acho 
que é relativo essa parada. Eu não posso julgar a pessoa sendo que eu 
já vivi essa parada, uma pessoa não pode querer me julgar sendo que 
ela também já viveu o errado. Eu vivi o errado e hoje eu tento passar 
uma visão de paz pra essa molecada mais nova, porque eu tenho que 
julgar eles? Só porque eu já fui errado e hoje eu não sou? Sou formado 
e tenho uma visão diferente? Não. Eu tenho que tentar resgatar, tentar 
passar o que eu vivi para eles de uma outra forma. 

Não seria gangue, tudo isso faz parte de uma gangue, ela deixaria 
de ser gangue para virar um grupo, seria um grupo de cinco pesso-
as da quadra, que era só pra beber, escrever um nomezinho ali e pá. 
Gangue é tudo aquilo que o mundo vai te mostrar: droga, arma, mu-
lher, entendeu? Tudo aquilo que é de errado.

O que você acha de uma gangue forma-
da por pixadores e sem criminalidade 

(homicídios, tráfico e etc)?
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Cultura... Se você tentar puxar nas periferias aí, história da periferia, 
você vai descobrir que o cara de tal gangue era de tal grupo de hip 
hop, periferia é gangue, hiphop, grafite. A gangue é o eixo mais pesa-
do da periferia, dela sai os caras criminoso, do grafite são os grandes 
pixadores que tem um modo de pensar consciente. Eu tive que passar 
por umas para aprender isso. Tem alguns caras que não, pô. Saíram 
da pixação e aquilo lá foi a porta para ele ser um grande grafiteiro 
hoje. O cara que viveu o crime, as gangues, é um bom letrista de rap. 
Tá entendendo como é a visão? É mais ou menos isso, é periferia.

Ele tem sua forma diferenciada, né? Você expõe um desenho muito 
bonito ali, eu faço grafite. Quando junta uns amigos meus, a gente 
faz uns grafites. Eu sei fazer grafite pelo fato de ter sido pixador, mas 
não é um hobby que eu me sinta bem, ali é só fazer um desenho e 
tal. Quando rola essas paradas pelas comunidade, fazer um trabalho 
pra comunidade, eu vou lá, faço um grafite e tal, porque é de mim 
e da minha origem. Mas, assim, o grafite, a raiz dele foram as gan-
gues, ninguém pode negar isso. A raiz dos grafiteiros são as galeras, 
é a pixação.

É aquela velha situação, né? Você vai se sentir bem naquele local que 
você se identifica. Eu me sinto bem na pixação, eu sou visto de outra 
forma quando meu nome tá ali, minha sigla tá ali. É uma coisa que 
eu ajudei a criar, você vê uma parada que você criou, vê aquela mo-
lecada toda. Então, é bom demais.

Então, todo pixador quando vai começar sempre procura um nome, 
alguns procuram nomes diferenciados, nomes doidos. Antigamente, 
a maioria das pessoas falavam “quer um nome, procura no ABCdário”. 
No ABCdário tem vário tipos de nome, já percebeu? Principalmente 
em inglês. Aí, vai lá e se escolhe um nome em inglês, Raley. Aí, eu vi 
Raley, só que era com H. Aí, eu disse, vou colocar R. Só que, aí quan-
do eu vi o Raley, vi que não poderia ter um nome sem saber o porquê. 

Sobre o grafite, qual relação com a  
pixação, você acha que é mais  

aceito socialmente?

Essa ideologia tem muito no rap tam-
bém, né? No estilo de se vestir, na dança 

de rua, hiphop, toda uma cultura...

Por que você sente mais a vontade como 
pixador do que como grafiteiro?

Por que RALEY?
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Antigamente era assim, um nome que tinha a ver com alguma coisa. 
Não tem o Cometa Halley? Pois, é tirei daí. Tinha que ser uma coisa 
que seja o diferencial. Tem alguns mano aí que tem uns nome lou-
cos, acho mais doido que o meu nome, se pegar para saber o que é. 
Então, eu mandei Raley, pronto, ficou. Aí, quando vê, ”não sei o que 
a moto Halley”, “Cometa Halley”, quando vê você tá aí, mesmo que 
você não pixe, vai se passar 40 anos, aquela menininha que você 
pegou na época tá assistindo televisão. Aí passa “Cometa Halley vai 
passar tal mês”. Aí, ela: “Caraí, o Raley...”. Tá entendendo? Vai jun-
tando, vai ser lembrado. 

E tem outra coisa que eu queria deixar bem claro, a questão da pi-
xação, quando começa a quebrar vários limites, acaba criando status. 
Quais são os tipos de status? Pessoal começa a te procurar, jornalis-
tas, ‘’pixaram o monumento não sei o quê, pá’’. Eu mesmo fiz quatro 
entrevistas pro Correio Braziliense, pixação minha em televisão. Perco 
de ver, né, porque sempre aparece, tá falando de um outro caso e 
aparece na televisão. Você tá vendo ali e ‘’buumm apareceu o Raley”. 
Puta que pariu, já valeu por tantos anos de pixação, é o status, que-
rendo ou não a mídia ajuda. Hoje a molecada nem se importa muito 
com esses negócio de televisão, jornal... Nossa, eu fiz uma entrevis-
ta uma vez pro Correio Braziliense que foi censurada a foto. Eu queria 
essa foto mais que tudo nessa vida hoje, pra você botar nesse livro, 
se você ver. Sabe aquela foto da Cidade de Deus com os caras com 
as armas? Foi daquele jeito que a gente tirou, só pra tu ver. A gente 
foi num prédio dum camarada meu em Taguatinga, a gente tava com 
duas pistola, dois oitão, uma doze e uma espingarda. Aí, juntou nós 
cinco, eu e outro mano que era da sigla, outro mano era de outra sigla 
do Setor O e outro mano de outra sigla. Nessa época era mais unido, 
era mais de boa. E, aí, a gente pegou pra tirar a foto, a mulher mar-
cou para fazer a entrevista comigo, perguntando das gangues, tem 
até mapa das gangues, tinha depoimento... Tem que procurar. Aí, 
nesse dia a gente fez essa foto com as maquinazona assim ó, apon-
tando, chega o fotógrafo ficou com medo, ele pensou que a gente 
ia roubar ele, não sei o que, e ele disse que foi a foto mais doida que 
ele tirou em toda a vida dele, disse que ia ser a capa do Correio. Aí, 
depois ele disse que tinha sido censurada, não rolou, foi proibido de 
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ser colocada, ia dar um baque muito grande em Brasília, e as gangues 
estavam em guerra, muitos caras morrendo por causa de gangue. 

O bagulho tava sério, você não podia sair de casa se não fosse ar-
mado, tá ali no movimento, curtindo o baile, via um inimigo, a bala 
comia. É Deus ou é tu para sobreviver na situação. Aí, eu estou falan-
do sobre as reportagens e as fotos, para você ter uma noção. 

O primeiro site de pixação que teve em Brasília foi a gente que 
fez, que foi Legião Unida pela Arte, colocava lá pá, um sitezão, com 
mas de 300, 400 nomes de pixadores. E, aí, um dos membros colo-
cou uma parada que você comentava, deixava os comentários. Rapaz, 
aquilo ali era o ápice da loucura de pixador na época, 2001, 2002. 
Nossa, tava começando a era digital, computador e tudo mais, negui-
nho queria botar um nomezinho, fazer um comentário, já começou a 
procurar status na tecnologia, foi aí que começou a parada. Tinha a 
questão do jornal antigamente, páginas contando a história do cara 
e tal. Aí, rolou o site que era na época do MIRC, aí veio o Orkut, aí 
foi criado uns grupos de pixadores de Orkut, tem um mano meu que 
criou uma página de entrevista com pixadores no Orkut, pegou vários 
relatos. Só que eu, nessa época, eu fui preso. A partir disso, outras 
siglas decidiram fazer site.

Não, pô, a polícia prendeu, prendeu com gosto. Eu inclusive fugi de 
uma operação da Polícia Civil de pixadores, Operação Vândalos, 2003. 
Eles caíram pra casa, pegaram vários pixadores da época que estava 
envolvidos. Só que eles caíram para casa de um pixador e ele esta-
va chegando. Quando ele chegou, ligou pra outro mano dele e outro 
mano dele, ligou pra tal fulano e tal fulano ligou pra nóis avisando. 
Quando a gente decidiu pinar, os polícia tava na porta, já de madru-
gada. Aí, a gente já saiu ganhando os muros do fundo da casa que a 
gente morava de aluguel, saímos ganhando os muros e metendo o pé.

No caso, eu morava sozinho e tinha um camarada que eu considero 
muito, como primo, que ele era de outra sigla, essa sigla dele ela é dos 
anos 80 e ele, como morava na 20 da Ceilândia Norte, que era uma 

Esse site da LUA funciona até hoje?

Você morava com outro pixador, então?
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quadra muito pesada, com guerra de tráfico, um mano que era de uma 
quadra rival da dele, que ele conheceu jogando bola etc e foi um pixa-
dor na década de 80, falou assim: “E aí, tu não quer levantar uma sigla 
não? Ela já existiu e tals mas levanta aí?”. E meu amigo: “Demorou”. 

A gente, que já tinha uma sigla, ajudamos a levantar a sigla dele que 
hoje, pode-se falar, é uma sigla que disputa a cena do pixo em várias pa-
rades e, assim, ele era líder de uma gangue, eu era líder de outra e acabou 
que essas duas gangues se fundiram né, viraram união e, às vezes a gente 
pagava as duas siglas juntas em uma só, não era três letras, virava qua-
tro letras. Foi o único grupo de pixador que pagava uma sigla em quatro 
letras, não existia. Ela só veio existir em 2000, aí você pega a noção da 
parada: 70 chega as tag, a partir de 80 vem as siglas de duas letras, em 
90 vem começar a sigla de três letras e 2000 começa a vir a sigla de 4 
letras, mas só essa ficou, não passou disso. Foi a única sigla que pagou 
as 4 letras, só nóis mesmo da quebrada lá. A minha sigla não pagava, só 
pagava se alguém saísse com alguém da outra sigla que era unida com a 
gente. Aí, formava a sigla luag, a mistura de lua com ag, essa mesma ag 
que é do Satão lá de 80. 

Aí, a gente criou um grupo, né, de vários pixadores de Brasília, isso 
no final de 2014 para 2015. Aí, juntou vários integrantes de várias 
siglas e montamos um grupo no WhatsApp. Esse grupo começou a 
criar forma, criar corpo, e entre a gente muitas histórias. Decidimos 
dar um nome ao grupo. Aí, cada um deu um nome, parecia que tava 
formando uma gangue (risos). Nostalgia, foi lombra esse dia, muito 
moleque doido na mesma conversa e tal e aquela coisa. Pra tu ver, né? 

Antigamente, a gente se reunia em uma praça pra formar uma gan-
gue e agora é tudo virtual. Aí, tu vê como a parada andou, as coisas 
totalmente diferente, aí a gente trocando ideia, tal e tal. Lógico que 
ninguém nunca iria negar sua sigla, ninguém nunca ia deixar sua sigla, 
mas a gente pensou em montar uma grife, porque se a gente colocar 
a pixação de Brasília hoje ao lado de São Paulo, São Paulo tá há qui-
nhentos anos à frente da pixação de Brasília, pela organização, pela 
mentalidade, a forma de pensar. Nós, velhos, temos a mesma mente 
do que a deles, mas a molecada nova e alguns manos que viveram a 
antiga com a gente não tem, vive aquilo, a origem, e isso emperrou 
de montar uma grife. Essa grife que a gente tentou se chamava rup 
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– Revolução e União de Pixadores. Eu dei o nome do Mitos e Letras e 
os mano criaram a rup, só que a rup não vingou. 

Então, assim, aconteceu de eu sair com um mano de uma gangue 
que eu já tive guerra e os caras repudiou, não gostou, né? Porque, 
querendo ou não, vai tirando a caminhada de uns camaradas meus. 
Então, a gente acabou desanimando e decidiu não levar pra frente, 
mas foi massa essa época. Foi virtual, rolou alguns nomezinhos, mas 
não vingou. Mas a gente pagava a sigla, que no caso é lua e marca-
va pequenininho, como se fosse um registrado, o rup, ou seja, eu sou 
a favor da questão a Revolução e União de Pixadores, mas não vin-
gou, tudo bem... Aí, decidimos criar um grupo e acabou virando um 
livro, pode-se falar, porque nele passou todos os pixadores de 80 a 
2017 nele, várias histórias de várias gangues, histórias, eu era da épo-
ca que a gente ouvia falar na porta de baile e etc e a gente procurou 
saber “aquela fita lá, com aquele fulano, foi verdade?”. “Não, não foi 
ele não, foi tal fulano”. “Carai, aquela pixa lá de tal fulano era doida”. 

E tipo assim, de lá, a gente conheceu os caras que foi o eixo pra nós 
dentro do pixo, entendeu? E os caras lá falando: “Não, minha época, 
quem foi meu eixo foi tal pessoa”. “Caraí aquele bixo foi teu eixo?”. 
O cara que foi meu eixo falando quem foi o eixo dele, foi uma para-
da totalmente diferente porque eu sabia tudo sobre minha sigla, mas 
muitos não sabiam sobre ela. Então, a gente começou a trocar infor-
mação, foi procurando saber de tal sigla, tal fulano e isso e aquilo. 

Hoje, eu faço parte de dois grupos da minha sigla, faço parte de 
um grupo que na época era manos de outra sigla e que hoje a gen-
te tem uma amizade de andar dentro de casa, ser padrinho e tudo, e 
foi criando uma amizade e tem um grupo com esses vários pixadores 
que hoje a gente tem uma amizade, sai pra beber junto e põe até os 
nomes junto de vez em quando. Ele paga a sigla dele, eu pago a mi-
nha, neguinho fica doido, dois cara ponta da bagaça do pixo, da cena 
de Brasília botando os nomes junto, neguinho pira e os inimigos se 
rasga de ver a parada. Lá, a gente troca muita informação, a gente 
sabe muito sobre outras gangues e chegou um ponto que a gente tá 
tão informados sobre todas as gangues que a gente tentou procurar 
de onde existiu a pixação e a gente sai de 90 e pula para etapa atrás 
de 80 e começa a descobrir, começa a devorar. 
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Sabe aquela vontade de descobrir? Passa do hobby, você tenta 
ser um historiador da parada, do que eu vivi. Por que eu vivi? Por que 
aqueles viveram? Tá ligado? Então, a gente começa a voltar pra trás, 
aí pula pra 70 para a gente entender como chegou. Como eu ia saber 
disso que eu tô te falando? Como chegou a pixação de Brasília? Eu 
procurando, fui sabendo, fui devorando tudo aquilo. Por que? Porque 
eu quero chegar com 50, 60 anos e ver os moleque pixando e me 
chamarem querendo ouvir minhas histórias, poder contar como es-
tou contando pra você. Pra mim, é uma honra poder contar isso pra 
você, não que eu venha querer procurar status ou coisa do tipo, mas 
sim contar o que eu vivi, que outros viveram. Outras vão chegar e 
contar outra história diferente, cada história é um filme, é uma cena. 

Eu tô com 34 anos, eu sentei com um cara, a gente sentou numa 
esquina de rua, comendo espetinho, tomando cerveja, a gente passou 
o dia todinho, já virando a noite, conversando de pixo, eu perguntan-
do pra ele como era os anos 80, tá entendendo como é a parada? Eu 
era tipo um novato para ele, o cara tem mais de 40 anos. Aquilo pra 
mim, poder ouvir, era bom demais, trocar informação. E ele queren-
do saber de mim, que é uma época que ele não viveu, que ele não 
viveu, que mudou muito. 

A minha ideia hoje já formado é buscar melhorias pra essa moleca-
da, mostrar pros caras que tão aí, querendo se candidatar a deputado, 
que educação é o eixo de tudo. Não que eu venha a ter preconceito 
com pixação nem nada, cada um tem que viver o que quer, o mun-
do é louco, tem que se expor mesmo, mostrar a cara, tem descobrir 
realmente quem é você. Mas, assim, tem que se descobrir e saber 
da limitação, saber aonde vai pesar mais, que cada ação uma rea-
ção. Chegar com 60 anos, a molecada me chamar e eu poder falar o 
que eu vivi, o que eu conheci. Ir na molecada falando “mentira, não 
existiu isso, existiu isso, isso e isso”, eu só posso omitir o que existiu. 
Então, assim, os livros que eu conheço sobre essas histórias são dois: 
de um cara que viveu de gangue e de uma mulher que pegou algu-
mas informações só que adversas, algumas verdadeiras, outras não, 
mas querendo colocar o pixo de Brasília com ligação a Belo Horizonte. 
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Fragmento de reportagem sobre pixação, em que a notícia sobre a “escola do 
crime”, era Capa do jornal do Correio Braziliense em 2003
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Isso, exatamente. A minha ideia de querer estar envolvido é ajudar mes-
mo, mas mostrar o que é verdade, o que é realmente é a coisa, porque 
muitos pensam que a pixação em Brasília foi iniciada por pessoas de 
fora. Veio pixadores de fora? Veio, que veio pra cá, pixou aqui e trou-
xeram algumas siglas. Só pra tu ver, no nosso grupo a gente sabe cada 
história de cada sigla, quem criou, qual pixador que veio de fora e fez 
parte da cena do pixo, qual cara que trouxe a sigla de fora e todas que 
foram criadas. Tem gangues que tem a mesma sigla, mas não tem ne-
nhuma ligação, mas foi criadas em anos diferentes, umas viveram tantos 
anos e outras começou a viver a partir daquilo, mas não tem nenhuma 
ligação em si e a gente descobriu. “Por que tal fulano levou sigla tal pro 
Valparaíso?”. Aí, conversa vai, e descobrimos que tal fulano que morava 
em Samambaia que levou pra lá. A gente buscou saber tudo, tudo mes-
mo, porque se alguém chegar e perguntar a gente sabe contar, igual eu 
tô contando para você, o que realmente aconteceu.

Se eu não tivesse vivido esse mundo louco eu não teria a visão, a 
mente que eu tenho hoje. Eu pretendo carregar a pixação comigo 
até os últimos dias da minha vida, mas eu sempre tento diferenciar 
do certo e do errado. Eu prefiro dizer que é um hobby, porque se eu 
pixo eu tô cometendo coisa errada, mas é uma adrenalina sadia. Eu 
sei que estou pixando a casa de um trabalhador que paga seus im-
postos, mas é uma adrenalina. 

Então, assim, hoje eu posso estar pixando, mas não sei se daqui 
há um ano ou dois eu estarei pixando como era antes ou vou ficar só 
mesmo no bastidores, trocando ideia, sem botar pixa. Mas, assim, a 
pixação me trouxe muita coisa ruim, mas nessas coisas ruins eu pude 
vivenciar muitas coisas boas, é o que eu sou hoje, sou totalmente di-
ferente, cabeça diferente. Minhas considerações é que os manos que 
eu tive contato que eles estejam em paz, perdi muitos amigos no cri-
me, também fiz muita coisa errada, mas tirei bom proveito disso tudo. 
Agradecer a você ter vindo aqui, feito a entrevista, depender de mim, 
tô aí pra te ajudar e espero que a sigla que eu ajudei a criar perma-
neça aí por mais 18 anos. 

Você está falando sobre os dois livros  
sobre o pixo em Brasília né?

Suas considerações...
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Dia 29/10 a gente tá fazendo 18 anos e ela começa a ficar de maior, 
já deixou de ser criança, vai virar adulto, a gente espera que ela che-
gue pelo menos na terceira idade, né? Pra chegar à terceira idade não 
estarei vivo (risos), mas a gente tenta direcionar a molecada mais 
nova, passar isso pra eles, essa mesma vontade que a gente tem, de 
ver a arte na parede, para que daqui há uns 200 anos alguém poder 
falar, contar a história sobre a sigla e é isso. Raley, Legião Unida pela 
Arte 1999-2017. 
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Raley pixando parte interna de uma casa noturna para encontro de pixadores em 2017
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siren é artista, grafiteira e expressa sua arte nas ruas dO distritO 
Federal. Como mulher, ocupa os muros que para ela é um ato de resis-
tência. E afirma: “Por mais despercebida que alguma obra passe, ela 
inconscientemente estará envolvida no cotidiano e narrativa de alguém.” 

Eu sempre tive uma mãozinha nesse meio, sabe? Colorindo Almanacão 
da Mônica, tentando desenhar os personagens de animação que via 
pela TV. Com o tempo, fui crescendo, mas nunca abandonei esse meu 
lado artístico, sempre quis mexer com materiais e técnicas diferentes 
e sempre que surgia uma oportunidade eu me jogava, na época, fa-
zendo os trabalhos de artes pra galera do colégio (risos). Pesquisava 
em revistas ou internet alguns tutoriais de desenho e seguia muito a 
linha de tentar algo realista. 

Não lembro ao certo, mas comecei a me interessar muito nos tra-
balhos d’Os Gêmeos e Banksy, e eu ia direto pra sessão de artes em 
livrarias pra procurar livros deles e fui descobrindo mais e mais ar-
tistas, procurando sites ou redes sociais para ver mais do trabalho e 
com isso comecei a prestar mais atenção na rua, seus becos e muros. 
Acabou que eu queria muito fazer como eles, fazer algo com mensa-
gem e alta qualidade técnica. Eu fiquei muito apaixonada por aquilo 
e resolvi comprar uma tinta spray e testar em casa. Resultado: terrí-
vel. Eu fiquei super decepcionada porque não conseguia fazer nem 
um traço sem escorrer, quem dirá aquelas coisas lindas que eu via 
nas ruas. Acabei que desisti e ia ficar apenas como apreciadora da 
arte urbana mesmo. 

Por acaso, numa dessas visitas a livrarias eu conheci um grafiteiro 
e nisso muita coisa se abriu: conheci muitos outros artistas daqui da 
cidade, comecei a sair com eles e ao observar aprendi algumas téc-
nicas, os materiais corretos, algumas regras da rua. Fui aprendendo 

Como é a sua história no ato?  
Como começou? Quanto tempo? 
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“Monstrinho marinho”, grafite de Siren em local não identificado, 2015
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Grafite de Siren no Plano Piloto, Brasília-DF, 2015.
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que o grafite não era apenas Banksy e que tinha muita historia por 
trás, que havia vários estilos diferentes. E quando eu me dei por con-
ta já estava no meio e pintando meu primeiro mural. 

Procurei fazer algo diferente dos meus desenhos “realistas”, pra ter 
uma facilidade maior com o spray. Foi uma caveira super simples, mas 
demorei quase 2 horas. Fazendo hoje eu demoraria 25 minutos (risos). E 
após esse painel não parei, era quase todo final de semana pegando ôni-
bus com uma mochila pesada de tinta e pintando sozinha por Sobradinho, 
onde eu moro. Fiz muito bomb, letra, no começo, e com o tempo quis 
acrescentar os personagens que eu desenhava. Eu curti tanto esse “ni-
cho” do grafite de personagens que fiquei nele e continuo por agora. 

Como o spray era um material super diferente dos outros materiais 
que eu usava, tinha a impressão de que o spray tinha vida própria (ri-
sos), eu tive que adequar meus desenhos pra algo mais limpo e sem 
muitos detalhes, para conseguir me familiarizar mais rápido com a 
lata. No começo, eu sentia ela muito pesada e meu dedo cansava 
demais de tanto apertar a válvula. E isso dificultava demais eu poder 
fazer os desenhos realistas que eu costumava fazer. Então, de pou-
co em pouco fui retirando detalhes e fazendo exercícios mais virados 
pro estilo cartoon e mangá. E isso não era mais fácil, era super difícil. 
Nisso, eu aprendi que qualquer segmento da arte tem sua dificulda-
de, o que diferencia é onde. 

Com o tempo, fui controlado mais o spray, e isso me deu seguran-
ça para evoluir graficamente meu trabalho. Voltei a fazer as mulheres 
que eu sempre gostei de desenhar, mas num estilo que eu encontrei 
em mim. Algo entre vetor-cartoon-mangá, essa mistura toda. E acho 
que expressa bastante de mim e do meio em que vivo. Gosto da ideia 
de por trás de um desenho retratando uma mulher, tenha uma artis-
ta mulher. Por muitas vezes em trabalhos com artistas masculinos, 
é usado o corpo feminino como objeto orgânico para simplesmente 
“embelezar” uma obra. Acho que se torna até um ato politico quando 
uma mulher se propõe a representar mulheres. Como um apropria-
mento do movimento artistico do hip hop, quanto da rua, como uma 
apropriação pública, gritando pelo nosso direito de ir e vir etc.

Qual é a expressão de arte que utiliza? 
Como se expressa? Como escolheu  

essa linguagem? Por que utiliza 
 esse símbolo? Qual a temática? 
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“Gato preto”, grafite de Siren em local não identificado, 2019.
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Grafite de Siren na Avenida W3 Sul, Brasília-DF, 2018
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Assino meu nome artístico como Siren. Pra me remeter a algo com 
força, serenidade. Algo que gosto de deixar nos meus trabalhos. 

Sinceramente é por pura paixão ao que eu faço. Ser artista não é 
complicado, mas viver/sobreviver da arte é bastante. Já passei por 
poucas e boas ao pintar na rua, na ilegal ou até quando foi trabalhos 
comerciais. Quando se expõe seu trabalho assim, tão publicamente, 
é preciso estar preparada e entender que a partir do momento que 
se compartilha o seu trabalho, ilegal ou não, isso de certa forma está 
entrando na vida alheia, em vidas que você não conhece e que pro-
vavelmente nunca vai conhecer. Por mais despercebida que alguma 
obra passe, ela inconscientemente estará envolvida no cotidiano e 
narrativa de alguém. 

Se for para trabalhos comerciais, sim. Quando eu faco um painel na 
rua, sem autorização, pagando pelo material, eu tô por minha con-
ta. Mas quando pedem para fazer indoor, comercial ou uso pessoal, 
eu cobro. Justamente por eu ter escolhido viver de arte as pesso-
as querem consumir meu trabalho, viram na rua, acham legal e me 
contratam. Eu não tenho nada contra isso, ao meu ver são coisas di-
ferentes. Meu grafite está e continua na rua. A partir do momento 
que eu exponho em uma galeria ou casa de alguém, aquilo que está 
lá é meu trabalho como artista, mas não o grafite que faço nas ruas.

Tenho uma transição natural, eu acho. De ter desenhando em pa-
pel, com materiais diversos, depois ir pra ilustração digital, e depois 
para o spray. No spray eu comecei mais com bomb, letra, para de-
pois introduzir meus personagens. Por agora eu também trabalho 
com bordado, serigrafia, xilografia. Tudo bastante relacionado ain-
da com o mesmo nicho. 

Qual é a sua assinatura? 

Qual é o significado da sua  
permanência no ato?

Você cobra pela expressão? Se não,  
o que acha de quem cobra?

Há alguma transição na  
expressão que utiliza? 
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Grafite de Siren em Montes Altos-MG, 2019
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Grafite de Siren em passagem subterrânea no Plano Piloto, Brasília-DF, 2015.
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Por ser uma arte feita na rua, o grafite tem muito o poder de se infiltrar 
na vida das pessoas e do ambiente. Por mais agressivo que pareça, 
afinal se trata de um artista impondo sua arte em uma parede em lo-
cal público, sem ter pedido autorização para todos que irão ver aquilo, 
é uma arte democrática por justamente ser de fácil acesso e estar ali, 
na rua, onde todos se movimentam e convivem. Isso, em Brasília, é 
bastante real. Uma pessoa que mora nas cidades satélites não preci-
sa se deslocar para o centro para ver arte. Ou uma pessoa que está 
sempre se deslocando a trabalho, não precisa ir em um museu, que 
na maioria são de difícil acesso, por distância, preço. Em Brasília, por 
ter muitos locais tombados, se torna até impossível ter alguma quan-
tidade grande de manifestações, mas é só você se afastar um pouco 
do centro que você vê mais e mais paredes pintadas. 

Acho que é difícil botar o grafite em alguma definição por ser um mo-
vimento muito recente e atual. Acho que o importante é continuar 
fazendo e quando o movimento acabar, decair, será mais fácil olhar 
para trás e tentar entender o que foi feito.

Rola um machismo, como em qualquer área. Os primeiros artistas de rua 
que conheci foram homens e esse grupinho sempre foi ultra respeitoso 
comigo e meu trabalho. Mas já ouvi e vivi casos onde as mulheres eram 
convidadas para pintar em algum evento só por serem mulheres e/ou 
bonitas, por chamarem pra pintar na rua com finalidade de pegar a gu-
ria, por achar que um trabalho mais “vandal” fosse de algum homem, de 
achar que só desenhamos coisa fofas e bonitinhas, que não temos téc-
nicas etc. Não só dentro do movimento, mas por parte da rua também. 

Eu também sempre gostei muito de pintar sozinha, e sempre tive 
que ser mais cautelosa na rua do que outros artistas homens. Todas 
sabemos o quanto a rua é perigosa pra nós, e é de um simbolismo 
enorme só o fato de uma mina se meter a pintar uma parede na rua 
por uns 40 min sozinha. É uma apropriação da rua, do público e do 
movimento, por uma mulher. Isso me dá uma energia absurda pra 
pintar na rua. 

Como começou a pensar no espaço  
como forma de apropriação? Como  
o espaço serve de suporte?  Na sua  
opinião, por que alguns espaços há  
mais ocorrência de manifestações e  

outros há carência? A arquitetura  
influencia na manifestação? Como  

você seleciona esses espaços  
de intervenção? 

Você considera a arte urbana como arte 
popular contemporânea?

Existe uma repressão e violência quan-
to à expressão cultural e artística?  

Como ela se dá? Como é ser mulher ar-
tista nas ruas de Brasília? Machismo? 

Resistência? Conte-me um pouco. 



EntrEVozEs Urbanas

176

Teve uma vez que eu tava na rua pintando com um amigo: os dois 
com lata e mão suja, dois personagens na parede, e passou um pes-
soal elogiando e conversando apenas com esse meu amigo, como 
se eu nem estivesse lá. Meu amigo ficou super incomodado e falou 
com eles que eu estava fazendo esse painel com ele. Só assim eles 
se tocaram. Ou nos veem como amadoras ou “mina de tal grafiteiro”. 

Sei que muita coisa melhorou e que estou onde estou porque mui-
tas mulheres passaram por coisa pior no passado do grafite, mas tem 
muita sujeira e machismo que precisa acabar. E acho que violência 
quanto à expressão cultural, quando se respeita apenas obras que se 
encontram em museu, na verdade até isso parece estar abalado com 
o caso do Queer Museu, ou por artistas do exterior. Há também uma 
certa violência no tratamento policial e nas punições judiciais com ar-
tistas de rua, com multas caras, apreensão de material artístico etc. 

Para mim, resistência é um ato de reagir ao que nos é oferecido, e 
impor o que é necessário. 

Por fim, para você ‘resistência’  
é um ato de...? 

Grafite de Siren em
Brasília-DF, 2014
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Grafite de Siren em subestação de energia no Plano Piloto, Brasília-DF, 2017
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Eu comecei em 2009. Já tinha uma galera do picho que eu conhecia des-
de a época da escola, aí eu conheci o pessoal da Samambaia e comecei 
a fazer o trampo a convite deles. Até então, eu nunca tinha tido contato, 
a não ser pichar com a lata pra fazer trampo. Eu já tinha perspectiva de 
tamanho de desenho porque eu fazia os murais da escola, festa junina, 
essas paradas assim. Aí a galera da Samambaia me chamou, eu pilhei de 
entrar pra crew dos moleques. Acho até que nem existe mais essa crew. 

Foi mais por hobby mesmo. Na época eu andava de skate e eu tava 
meio que parando. Comecei a andar de skate em 2004, em 2009 
trinquei o osso da perna nessa época. Aí, escutei sapo da galera do 
trabalho e pensei: “eu tenho que fazer alguma coisa pra gastar meu 
tempo que não envolva me machucar nem ter esses lances”. Aí, eu 
como eu já desenhava, me chamaram e eu fui. Tem uma galera que 
fala que da pichação vai pro grafite, no meu caso não foi assim, eu pi-
chava de vez em quando, nunca com intenção de ser pichador ou ser 
da galera, foi mais por diversão. Eu estava procurando coisas mais do 
meio do hip hop porque eu tava parando de andar de skate na época. 

Quando eu comecei a pichar, eu assinava Spike. Só que todo pi-
chador quando começa, assina esse nome, aí, é paia. E eu assinei 
muito tempo como Spike. Aí, eu falei “Pô, tenho que inventar outro 
nome”. Na época da escola, eu era o menor da sala e era estourado, 

Quantos anos você tem  
e quantos deles são no grafite? 

Teve uma intenção quando  
você começou a fazer? 

Como você escolheu seu vulgo? 

gama, reCantO das emas, sOl nasCente, santa maria, Ceilândia, 
estrutural: é difícil não encontrar alguma arte do Shao espalhada 
pelo DF. De quebrada em quebrada, o cara já grafitou em Goiânia e 
no teatro SubDulcina, no Conic. Há mais de 10 anos nas ruas com o 
grafite, Shao, nascido Paulo, curte ser assimilado com o trabalho que 
faz. “Eu sou a mesma pessoa. Pra quê vou ficar me escondendo?”.
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conversava pra caramba, falavam que eu parecia o Shaolin, por causa 
dos olhos mais fechados. Aí, pensei em assinar Shao e até combinou 
mais. Eu mudei um pouco o estilo também, percebi que grafite, além 
de agressão, se você quer ser reconhecido por alguém, tem que ser 
uma parada mais simples só que com identidade, olhar as cores e as 
coisas e já saber de quem é. 

Eu sou a mesma pessoa. Tem gente que faz isso justamente pra escon-
der, porque se a pessoa é vista, não dá mais pra ver o vulgo. Eu não tenho 
guerra nem treta com ninguém, nem com polícia, nem com pichador, 
pra que eu vou ficar me escondendo? A pessoa tem que me ver e assi-
milar com o trabalho que eu faço. 

Claro que tem. O picho é primordial. Foi daí que veio o grafite, o gra-
fite é só uma estética mais bonita, mais aceitável visualmente pra 
sociedade, diferente do picho. Tem gente que fica naquela ideia de 
que o picho não tem nada a ver, que o grafite é mais bonito, mas 
quem realmente é da escola, sabe que tem tudo a ver. Tem grafiteiro 
que chega pro dono de uma casa com uma parede pichada e oferece 
um grafite, dizendo “essa parede tá toda pichada, toda feia, deixa eu 
fazer um grafite por cima”. Claro que a pessoa que não conhece vai 
achar bom e aceitar, mas mal sabe ela que é a mesma coisa, é o mes-
mo lado. Inclusive, o grafite veio do picho. Quem conhece o grafite 
de verdade, respeita muito, tem admiração. E tem gente que encara 
como se fosse uma parada mais agressiva, marginalizada. E tem uns 
grafiteiros que continuam essa linha do picho, fazer uma parada ile-
gal. Mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. Não é porque um é 
mais aceitável que o outro que não tem nada a ver. O grafite e o picho 
têm que ser a mesma coisa. Pra mim, tinham que andar lado a lado. 

Gosto de fazer uma letra mais simples, com identidade e movimento, 
tem que ser colorido pra ter um diferencial, mais cartum, uma coi-
sa bem desenho. Eu gosto de uma parada mais simples visualmente. 

E tem a criação de um sujeito por trás dis-
so? O Shao é diferente do Paulo? 

Você pensa se tem alguma essência  
por trás do picho e do grafite?  

Tem um conceito por trás? 

As paradas que você faz têm alguma  
intenção, seguem alguma linha? 
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Eu acho que uma coisa que é transparente passa muito mais identi-
dade. Eu faço letra, além do personagem que tem ali, é mais letra. 

Eu admiro algumas pessoas, aí eu vou juntando, pego o que eu acho 
de mais interessante na arte da pessoa e englobo no meu trampo. 
Referencialmente, não tenho muito pra falar, mas eu pego bastan-
te coisa, até desenhos que não tem nada a ver com grafite eu tento 
colocar.

Hoje em dia tem isso aí. A gente costuma falar que existe o grafite e exis-
te a street art, que é aquela arte que já tá em museu, quadro, vendendo 
como tela. Eu não tenho nada contra as pessoas que fazem isso, não 
vou apontar o dedo e falar que isso tá errado, cada um no seu quadra-
do. Só que não dá pra pegar a essência do grafite real, chega uma hora 
que tudo que for fazer vai querer cobrar. Antigamente, a gente saía pra 
colocar desenho, grafite em muro com nosso dinheiro, gastando nos-
sa tinta, só pra deixar a cidade mais bonita. Vai chegar uma hora que os 
caras vão tá tão acomodados a ganhar dinheiro, que vão falar “ó, só pin-
to naquela quebrada ali se me pagar”. Isso que eu acho paia. Mas nada 
contra quem tá saindo da rua e migrando pro museu. Isso é consequên-
cia do corre da pessoa, se quer ganhar dinheiro com isso, nada contra. 
Mas tem que saber discernir e diferenciar, o grafite da street art. A gente 
até usa o termo gringo, mas significa a mesma palavra. O grafite mes-
mo é rua, é sujeira. Só o termo que é outro, até pra dividir de quem que 
vai pro museu ganhar dinheiro com isso. 

Eu acho legal porque se tá na rua, é porque a galera ainda tá ali, ain-
da tá se preocupando com a quebrada. Não tá cobrando pra fazer, é 
só pra marcar espaço mesmo, deixar o ambiente mais bonito. A im-
portância disso pra mim é deixar visualmente a cidade mais bonita, 
tirar o cinza dela, deixar mais colorido e transformar. 

Você tem alguma referência  
histórica no seu grafite? 

O que você acha da  
comercialização do grafite? 

Ainda sobre isso, qual a impor-
tância do suporte da rua, dessa 

leitura do espaço urbano? 
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Isso aí eu acho que pra grafite na verdade não rola muito, não existe, 
só pra galera que quer mais visibilidade, que não tá preocupado mui-
to com o trabalho em si, quer mostrar pros outros que tem um grafite. 
Tem muito trampo bonito pra caramba que tá escondido, debaixo de 
ponte. Isso pra mim que é o grafite de verdade, a pessoa não tá pre-
ocupada com lugar pros outros passarem na rua e verem, “nossa que 
doido, que bonito”. Eu não me preocupo com o lugar.

Eu não me importo porque eu encaro como um hobby, eu faço porque eu 
gosto. É difícil ver alguém disposto a gastar 100 reais no fim de semana 
pra comprar spray, pintar o muro dos outros e não ganhar um centavo. 
É muito amor pela coisa mesmo. Não é qualquer um que tá disposto a 
fazer essa parada. Gastar dinheiro, ainda estar sujeito a tomar bote da 
polícia. Tem que tá empenhado, porque é só por diversão. O que o pes-
soal gasta com chuteira e com bola, eu gasto com spray. 

Antigamente, era bem mais marginalizado. A galera não conhecia o 
grafite. Pra eles, só de você estar segurando um spray já era picha-
ção. Até hoje, pessoas que são leigas e veem você fazendo qualquer 
tipo de arte na parede falam “nossa que legal sua pichação”. Eles não 
sabem diferenciar. Eu não me importo porque a pessoa não é obri-
gada a saber. Hoje com internet e tudo, é menos marginalizado, tem 
grafite até na novela, comercial de tv, em todo lugar tem! As pesso-
as já sabem o que é. Hoje em dia, passa carro de polícia, você pensa 
que vai levar bote, eles passam, buzinam e falam “e aí, galera, tá fi-
cando bonito!”. Claro que não é em todos os lugares que acontece 
isso, tem quebrada que é mais de boa e aí não vai rolar nada. Mas lu-
gar que não é autorizado, lógico que o cara vai te reprimir. 

Não, nunca fui preso. Já tomei repressão, de pedir pra parar no meio 
do grafite ou terminando de fazer. Mas eu sempre soube conversar 
numa boa, parava quando pediam. Tenho amigos que já foram pre-
sos, que estão com muitos processos por causa disso. 

Como você lida com espaço? 
Como você escolhe geografica-

mente onde você vai pintar? 

Você disse que não se importa com 
o anonimato. Por que, de fato, você 

não se importa com isso? 

E isso da repressão da polícia, o que 
você acha disso? Você acha que é  

importante pro grafite? 

Você já foi preso por isso? 
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Eu não busco reconhecimento de ninguém. Você pintar querendo que 
alguém olhe o que você tá fazendo e admire, pra mim não é amor pela 
parada. Eu pinto porque eu gosto. Eu amo, é viciante. Quando você 
começa a fazer, você quer apertar aquele spray toda hora! Você vai 
melhorando com cada trampo e depois de um tempo fazendo, a galera 
do grafite já te conhece e já sabe quem você é. Eu pinto pelo abraço 
que vem, pelos parabéns, pelo copo d’água oferecido, não por fama. 

Não tem isso. O grafite de verdade, quem é grafiteiro mesmo, não tem 
que ter essa guerra. O grafite real é ilegal. Mural autorizado é grafite do 
mesmo jeito. Mas a essência do grafite é o ilegal, igual o picho. Não tem 
que ter isso porque é a mesma coisa. A diferença é que no picho, com 
uma lata de spray, você picha o DF inteiro. No grafite, com 10 latas você 
só faz um trampo. Não tem que ter rixa.

Qualquer trampo pode ir pro museu. Hoje em dia, tem gente pelada 
no museu. A sua percepção de arte é uma parada, pra mim é outra. 
Mas se eu encaro como arte, claro que eu posso levar pro museu. Isso 
é a percepção da pessoa. Tudo é arte, não tem como falar que não 
é. Tudo é perspectiva. 

Eu sempre tento fazer o melhor que eu posso e o que eu tenho de 
melhor em mim. Ultimamente, eu não tô fazendo tanto grafite como 
quando eu comecei, eu tinha mais ânimo, mais disposição e tempo, 
não tinha família, não tinha filho, tinha menos responsabilidades. Hoje 
em dia, o que eu penso é que toda vez que eu for fazer, pode ser uma 
vez por ano ou uma vez por mês, tem que ser sempre o meu melhor, 
até porque eu não sei quando eu vou fazer outro. Eu prezo mais pela 
qualidade do que pela quantidade. Antigamente, quando eu come-
cei a fazer essa parada de grafite, eu postava tudo na internet, até o 
sketch que eu fazia. Hoje em dia, não faço mais isso. Como não pinto 
toda hora, muitas vezes eu lanço uma ideia louca, mas não pinto. Aí, 
vem alguém e copia. Eu que criei e a pessoa que lançou, que levou o 

O que te move a pintar? 

Sobre a diferenciação entre grafite  
e picho que é colocada, você acha  

que picho é vandalismo? 

Você acha que qualquer grafite poderia es-
tar num museu? Ou a intenção  

muda o trampo? 

O que passa na sua cabeça  
quando você tá pintando? 
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crédito porque lançou primeiro. Nego suga muito as ideias e a cria-
tividade alheia. 
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COnheCi a milK há mais Ou menOs uns dOis anOs, quando eu fazia par-
te de um projeto que trabalhava dando oficinas de arte urbana para 
jovens de escolas públicas do DF. Tínhamos amigos em comum e co-
meçamos a trocar ideias nestas oficinas. Foi também nessas oficinas 
que Milk, ainda Camila Leite, começou a grafitar, pouco tempo depois 
formou um coletivo com outras duas amigas chamado Risofloras, in-
gressou na faculdade de artes plásticas na Universidade de Brasília e 
criou a tag e o personagem Milk, que dentre vários outros persona-
gens viria se tornar sua marca registrada.  

Milk vive em Samambaia, região administrativa do DF, fez o Ensino 
Médio em Taguatinga e tem grafites espalhados por praticamente 
todo o DF, devido às ações das Risofloras e também dos trabalhos 
que faz sozinha. 

Tivemos nossa pequena conversa nos corredores do Departamento 
de Artes Visuais da UnB, momentos antes de Milk entrar para a aula. 
Por isso é um texto pequeno, mas não menos rico em informações. 
Nessa entrevista, fala um pouco sobre o que pensa a respeito do grafite 
e da pixação, se devem ou não estar nas galerias, fala sobre linguagem, 
técnicas, como começou e sua experiência com a arte urbana. 

Vinte e dois. 

De certa forma sim, é como se fosse uma coisa que veio de outra, só 
que a linguagem é diferente, entende? 

O grafite vem da pixação, né? Então, assim, ele é como se fosse um 
filho de todo aquele processo que aconteceu na pixação. A gente 
pegou aquele diálogo, aquela forma que era expressa, aquela arte e 
colocou no grafite. Só que no grafite, as preocupações são outras, 
não só de marcação. Também tem esse lado mais “vandal” do grafite, 
mas ele se preocupa mais com o espaço, com a estética, nem sem-
pre, mas assim, ele tem uma conversa mais estética na hora de pintar. 

Você tem quantos anos? 

Você diferencia grafite de pixação?

O que diferencia na linguagem  
e o que veio do que? 
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Ah, eu já cheguei a pixar, mas não é muito a minha não. 
Eu grafito mais. 

Eu tenho um, que é o que eu acho que é o que mais me faz ser reco-
nhecida, né? Porque o grande lance do grafite é você criar uma marca 
que você possa espalhar e as pessoas possam te reconhecer, né? Ai 
eu tenho um, que é uma caixinha de leite que vem por causa do meu 
nome, porque meu nome é Camila Leite e eu sempre fui zoada “ah, 
leite!” porque eu sou branquinha também. Então, eu aproveitei essa 
brincadeira, né? E como leite é um personagem que é icônico, assim, 
você olha “ah, uma caixinha de leite!”, aí você já reconhece e já liga 
isso a uma pessoa, que seria minha assinatura. Mas eu também gos-
taria de ir pra um lado mais... Eu também tenho outra vertente que é 
uma coisa mais assustadora, que não tem muito a ver com esse lado. 
Depende do espaço do tempo, do tamanho da parede. Tudo depen-
de. Não é só o meu querer.

Primeiramente, eu acho que o que fez eu entrar no grafite e continuar, 
foi a questão que a gente construiu um coletivo. E era um coletivo só 
de “minas” então a gente tinha uma liberdade de várias pessoas irem 
num “rolê” e grafitar. E a gente ainda conseguia uma troca de “ah eu 
desenho pra você se você me der o material”. Então, a questão do 
material sempre foi uma coisa de troca mesmo. A gente faz um ser-
viço e aí sobra um pouco, a gente pega e converte em material. Que 
é um material muito caro, né? Mas que ele pega em qualquer super-
fície, ele é muito bom. Bem, eu acho que eu só continuo no grafite, 
além dessas trocas, porque é meio difícil comprar o material em si, 
mas também a situação do coletivo de a gente ter uma liberdade e 
poder ir pra rua. Que eu acho que é a parte que sempre te prende no 
grafite. Porque é liberado, mas também não é, sabe? Então, às vezes 
é uma situação de “eu não estou grafitando tanto porque eu não te-
nho mais tanta liberdade pra grafitar como eu queria”, mas é muito 
bom porque, por exemplo, uma arte minha num papel, só é alcança-
da... Bom, hoje a gente tem internet, mas mesmo assim ela só vai ser 

Você pixa, grafita ou faz os dois?

De onde vem a inspiração para os seus 
personagens? Você tem personagens? 

 O que te motiva a permanecer  
grafitando? Não só emocionalmente, 
mas também monetariamente. Você  

recebe pelo que você faz? 
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alcançada por uma certa situação de curiosidade. Já o grafite não, 
ele grita né? Ele é gigante, ele sempre tá tentando conversar com o 
espaço, então é uma forma de me comunicar com as pessoas. De for-
ma, não em um ciclo fechado, não só na galeria, só pra quem gosta 
de arte, mas pra qualquer um poder ver minha arte. 

Como eu falei, foi porque eu comecei em um projeto social lá na 
Ceilândia que a gente tinha oficinas de grafite lá de graça, foi meu 
primeiro contato. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de 
pegar num jet na minha vida. E logo após eu só continuei a grafitar 
porque eu entrei num coletivo de meninas. As três não tinham co-
ragem de grafitar sozinhas na rua, mas como a gente montou esse 
coletivo a gente meio que se apoiou. Então, a gente pintava coisas 
juntas, a gente marcava o rolê só a gente. Então, eu acho que esse 
foi o incentivo, foi o coletivo. 

Ah, aí é uma pergunta pesada. Mas, assim... eu me inspirei bastante no 
ano passado no Basquiat, tá que ele é a inspiração de todo mundo, é o 
artista mais importante do século, né? Mas, eu me inspirei muito nele 
na questão de desapegar a forma, do estilo dele de ser desprecioso, de 
conversar mais com as pessoas, de ter uma coisa “não me importar tan-
to com o grafite em si, mas com o espaço que ele vai tá e com quem 
que ele vai conversar”. Eu sempre gostei muito dessa parte desses ele-
mentos da rua, o skate, o hip hop, o grafite. Eu meio que cresci com 
isso, eu ia muito pra pista de skate quando eu era mais nova, eu sem-
pre cresci com esses ciclos dessa comunidade. Então, é uma coisa que 
sempre me inspirou muito a continuar com esse desenho mais pra rua 
mais “underground”. 

Primeiramente, o lugar que ninguém vai me pegar, né? (risos). Mas 
assim, quando eu estou desenhando o Milk eu procuro algum lugar 
que ele se encaixe, entende? Não seja só uma parede e eu vou de-
senhar ele. É um lugar que às vezes muitas pessoas passam ou, por 

Como você começou a grafitar? 

Quais são suas influências?  
Quem te inspira? 

Como você escolhe onde você vai  
desenhar ou grafitar? E qual a rela-

ção do seu trabalho com a cidade? 
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exemplo, uma caixinha que já tem o formato de leite, eu só preciso 
fazer o próprio desenho nela. Sei lá, eu sempre gostei dessa coisa da 
surpresa, sabe? De você tá andando e de repente, no lugar que você 
menos espera você vê uma arte assim que... não sei, transforma o 
olhar de algumas pessoas. Não é aquele transformar transcendental, 
sabe? “Ah, nossa! Agora eu estou tocado!” Mas um tipo de diversão, 
saca? De a gente tá interagindo com as coisas do mundo, sem achar 
que as coisas do mundo são objetos que tem que ficar estagnados, 
não posso tocar. Transformar esses olhares é o que eu acho mais in-
teressante do grafite. 

Olha, o Milk sim, mas a minha outra pegada. Eu ainda não consegui 
transferir ela do jeito que eu quero, do jeito que ela tá no papel pra 
parede, questão de material, de tempo, de espaço. Mas eu tenho duas 
pegadas que são engraçadas: uma é pra um momento rápido, uma 
coisa rápida que eu tenho que fazer, outra é pra umas coisas mais, 
um trabalho, uma coisa mais séria. Então, eu fico naquela metade do 
tempo, às vezes eu repito umas coisas, às vezes eu não queria repe-
tir, eu queria poder fazer mais coisas. 

Assim, é porque a gente tem que falar na questão do grafite feminino 
e do grafite masculino. Que eles são duas vertentes do... É engraça-
do que separou em gênero, mas o grafite feminino é muito diferente 
do grafite masculino, sabe? E o grafite masculino às vezes tem aquela 
questão de marcação “ah, é um carimbo que eu tenho que eu quero 
marcar na cidade”, ele vem muito da pixação. Agora, o grafite femi-
nino, além dele não existir em grande peso, ele é diferente, ele não 
é só pra marcar lugares. Bom, eu não saio pixando de noite, eu não 
tenho que me esconder, eu geralmente peço permissão onde eu vou 
pintar. Então, pra mim não tem muito porquê me anonimar, mas eu 
entendo muito essa parte do “vandal”, essa parte da galera que gos-
ta do perigo mesmo, da emoção. 

Suas intervenções tem uma  
temática recorrente? 

Para muitos interventores ur-
banos é muito importante o 

anonimato. E pra você? 
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Tem as minas que são do “vandal”, né? Brasília é uma cena bem di-
ferente, as minas são mais... Você olha os grafites delas e são coisas 
mais estéticas, tem os “vandals”, mas ainda assim é uma coisa mais 
segura, por assim dizer. É mais um efeito do grafite mesmo do que 
realmente “tá espalhando a minha marca”. Não posso falar por to-
das, mas é o que eu vejo em Brasília, pelo menos. Que essa coisa do 
marcar, do anonimato, é uma coisa... Claro que pra outros, pro lado 
de fora, São Paulo, pode existir as minas mesmo que são do “van-
dal”, mas aqui não. 

“Vandal” é o grafite sem autorização. E tem os seus mestres. Quanto 
mais alto, quanto mais chamativo... Tem uns “picos” que todo mun-
do quer, porque assim a sua marca vai tá num lugar que todo mundo 
passa, então existe essa coisa que veio da pixação no grafite. O van-
dal ainda tem uma importância muito grande, mas que pras “minas” 
que estão agora no grafite, perdeu um pouco a importância essa coi-
sa da marca de “eu preciso tá num lugar maior”.  Você não precisa, 
às vezes você pode tá num grafite “de boa”. Algumas pessoas defen-
dem que o pixo e o grafite devem estar nas galerias, outras defendem 
que são essencialmente arte de rua. 

Olha, é meio complicado. Eu antes, vou até contar uma história: eu queria 
fazer uma exposição quando eu entrei pra faculdade de artes, eu que-
ria “ah, vou pegar uma galeria toda branca e vou pixar todos os quadros 
e vou postar lá”, entendeu? Aí eu fui conversar com um pixador e per-
guntar se é “de boa”, se ia, se não ia, e ele brigou comigo. Falou que 
pixação não é arte, grafite não é arte. E eu não entendi esse lado. Eu fui 
pesquisando sobre pixo sobre grafite. E, aí, a gente percebe que a par-
tir do momento que você coloca ele nesse estado, ele perde aquilo que 
fazia ele ser pixação. Porque a pixação só tem essa força que ela tem 
porque ela é um ato “vandal”, ela tá ali pra ser suja, ela não tá ali pra ser 
bonita. Ela tá ali pra expressar algo na sociedade que não tá dando cer-
to. Por isso que a pixação vem dos movimentos anarquistas até a galera 
do THC, do “legalize”, porque é uma coisa aberta. 

Mas você acha que isso é uma caracte-
rística exclusiva do grafite feminino? 

 O que é o “vandal”? 

Você está de qual lado? 
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Agora imagina essa coisa aberta e você coloca ela numa galeria? 
A partir desse momento ela não vai poder aceitar certas coisas, sabe? 
Agora, também essa visão de que o grafite pode e a pixação não 
pode é meio que hipócrita. O grafite veio da pixação, ele pega muito 
da linguagem dela de ser “vandal” de tá brigando na sociedade, “me 
aceita” e, aí, você pega e classifica, entendeu? “Ah, isso pode, isso 
não pode”. Então, eu também acho que a pixação às vezes ela podia 
ser vista mais aberta também, vista como uma obra de arte. Vista, 
não como uma obra de arte, mas uma linguagem artística, algo que 
quer dizer algo, mas eu não sei... Só porque tá na galeria é arte? É 
brincar com esses sentidos. 

 
Eu não sei, eu acho que eu sou meio termo. Eu acho que depende da 
galeria, depende da proposta, depende do que eles vão querer fazer. 
Agora, só botar na galeria e “ah, isso aqui é bonito, toma aí” é aca-
bar com o efeito que a pixação quer. 

Esse ano tá fazendo três anos. 
Ainda muito nova, ainda tô começando. 

 Você acha que deve ou não  
estar na galeria?

 A quanto tempo você intervêm na rua?

Grafite de Milk na Universidade de Brasília, Brasília-DF. 
Foto de Renata Almendra, 2010
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Irmão, hoje eu me identifico como grafiteiro. Acho que faço grafite 
sim, já há algum tempo, mas começou o meu envolvimento na época 
da escola, queria pixar tudo, queria mostrar que eu existia. No iní-
cio de 2005, começou o meu envolvimento com um bonde, daí logo 
surgiram as crews e desde então eu faço parte de alguns coletivos, 
já fiz parte e tal…

As referências da cidade, né, meu?! De ver a galera mais velha e 
tal, a galera que escalava, os bomb no trem e tal, no trem Zurbe 
em Porto Alegre. Essas eram as referências, na época em 2005, a 
gente já tinha acesso à internet já, com certeza, mas foram mui-
tas referências da cidade mesmo, dos grafiteiros da cidade mesmo.

Claro, consigo. Do grafite tem uns dinossauros lá, o Trampo, o Anão, 
da pixação, assim, quando eu comecei, o Dano, Riscos, o Topera, o 
Tobias, essa galera ai.

Pela galera que teve contato comigo, na real, que viraram meus ami-
gos e são até hoje, eu já gostava do grafite e foi mais por essa galera, 
que me influenciaram.

Como começou seu envolvimento  
com o grafite e a pixação? Com  

qual você mais se identifica?

Você já tinha referências ou o contato 
aconteceu aos poucos?

Consegue lembrar de alguns nomes?

Quando eu te perguntei se você se iden-
tificava mais como grafiteiro ou pixador, 

por que você escolheu pixador?

temOs fOme veiO de pOrtO alegre, Onde COnheCeu O universO da pi-
xação e do grafite. Hoje mora em Brasília e tem opiniões interessantes 
sobre a Capital Federal e o ato de grafitar nessa cidade tombada.
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Irmão, ser grafiteiro?! Na sociedade em que a gente vive?! É mostrar que 
a gente tá vivo, principalmente aqui em Brasília, a cidade dos “gravata” 
(uma leve risada e um olhar para o horizonte à esquerda), é mostrar que 
a gente existe também, que a galera também tá aí, que a galera faz arte 
também, saca?! E é isso ai, mano.

Pode ser um trampo, sim, irmão. Pode ser um trampo, sim. Essa gale-
ra que eu citei, do Trampo, do Anão, essa galera vive disso já tem um 
tempo, irmão. Então, claro, eles estão remando contra a maré, né?! 
Tão nadando contra a correnteza, mas é um trampo que envolve ex-
posição, tipo assim, o moleque aqui queria tirar a foto (falava sobre 
poucos instantes antes, quando expunha sua arte e fora interpelado 
por um admirador do trabalho), daí ele disse “ah, vamos publicar!”, daí 
eu pensei bem assim “ah, não sei se eu quero publicar, e tal...”. Deixei 
o moleque publicar. É um lance que envolve essa exposição. Lá na vila 
onde eu me criei, tem um ditado assim, né?! Quem não é visto, não é 
lembrado. E, às vezes, é bom não ser lembrado, mas claro, se rolasse 
um trampo envolveria muito mais dedicação da minha parte. Eu te-
ria que estudar muito mais, desenhar muito mais, mas gostaria, sim.

Me incomoda estar relacionado com o fato de eu depender deles 
para expor a minha arte, ganhar a minha grana, me incomoda, sim, 
estar sujeito ao que eles querem, ao que eles querem que eu dese-
nhe. Me incomoda, sim!

É igual o lance da Batalha (da Escada), aquele lance freestyle aí, no 
vidão. Então, às vezes é aleatório, saca?! É aquele lance, às vezes, tu 
tá caindo num pico massa, às vezes é sujeira, pode dar uma bronca 
por não ser liberado e tal. Ainda mais numa cidade que é tombada, 
então tem que pensar duas vezes, mas é meio aleatório. Claro, tem 
uns lances que a gente fica planejando, tipo assim, que geralmente 
pode ser sujeira, aí a gente fica pensando mais, planejando mais. Às 
vezes, tem que ter um comparsa junto, saca?! (risos).

E o que é ser grafiteiro pra você?

Como você enxerga essa questão do tra-
balho? Você acha que isso pode ser um 

ofício? Como você vê essa relação?

Você acha então, que o grafite tem um 
estreita relação com a arte? Como você 
vê essa relação com o “museu”? Isso te 

incomoda de alguma maneira?

Você disse que veio do Sul, pra cá 
(Brasília), provavelmente já teve a sua ca-

minhada. Como funciona a escolha do 
lugar que vai receber sua intervenção?
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Grafite de Temos Fome, Brasília, 2019
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Grafite de Temos Fome na Universidade Federal de Goiás, 2019
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Claro, tem alguns que tão no Plano aí, que eu não vou expor, que é 
onde os “gravata” vão passar e vão ver, saca?! Essa é a ideia. Tem um 
aí, que tá no Plano ali, que era onde era uma ocupação, ali, aquele 
prédio do Setor Hoteleiro. Tem uns lugares, assim, que tem que ter 
mesmo. Pra mostrar que a gente tá ali também. Mas tem uns lugares 
que é no freestyle mesmo, irmão.

Ah, irmão, eu acho que vendo essa galera hoje, observando se a pes-
soa tá meio atenta na cidade. Tem uma galera que vai passar e nem 
ver, tipo assim… (Deu de ombro) Eles não vêem as pessoas. “Eles”, 
né?! Eu. A gente não vê as pessoas passando na rua. Não sei se eles 
vão ver.

Nesse lance da pixação, de escrever o meu nome, o nome do meu bon-
de, da minha crew, muito de representa pra galera que não tá no lance, 
eu comecei a pixar sempre, lá em Porto Alegre pelo menos, era sempre 
o meu nome: F*****. Sempre como a galera me conhece e tal. Sempre 
fiquei pensando umas letra pra esse nome. Mas chegando em Brasília, 
eu não sei se… Claro, isso é em todo Brasil, né, mano?! Mas como tem 
galera ai passando fome e morando na rua. Então, aqui em Brasília, eu 
tô escrevendo “Temos Fome”, inclusive, esse pode ser o crédito dessa 
tua entrevista: Temos Fome.

Com certeza, né, mano?! Tem uma galera ai passando fome. E não é 
só de comida.

Ah, irmão, na rua, se o cara atropela um pixador fazendo um grafi-
te, dependendo do pixador, o cara não vai deixar nenhum grafite teu 
limpo, vai atropelar todos, saca?! Rola sim, mas geralmente a gale-
ra não pinta em cima do outro, e quando pinta, é por que tem treta, 
saca?! Rola esse lance do ego, rola mesmo.

Como você se relaciona com esses lugares? 
Como você vê esse lugar antes da sua in-

tervenção e depois dela?

Qual a sua intenção com essa  
intervenção? O que você quer que  

o “gravata” veja?

Você criou algum personagem  
para suas intervenções?

Esse personagem tem um significado  
próprio para Brasília?

Como é sua relação com  
as outras intervenções?
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Ah, mano, a rua não é minha, né, meu?! E também não é nem um 
parque de diversão.

Já rolou. Lá em Porto Alegre tem um programa da TV Cultura, que é o 
Hip Hop Sul. E é uma galera massa, que já tá vivendo do Hip Hop. Eu 
participei de alguns eventos do Hip Hop Sul, da São Hip Hop, apareci 
em alguns, mas nisso eu era mais moleque. São minhas referências 
mesmo, uns caras firmeza que vivem do lance. Mas, hoje em dia, eu 
prefiro não aparecer não.

Irmão… Pixar na cidade, independente da cidade, é grave. Se te pega-
rem no flagrante é grave. E numa cidade tombada que nem Brasília, 
deve ser mais grave ainda, tipo assim, eu não sei e nem quero saber 
(risos). Mas com relação ao grafite na cidade, aqui tem muita gale-
ra que hoje tá mais aberta. Tem muito grafite pela cidade, pelo Plano 
(Piloto) e nas Regiões Administrativas mais ainda. Mas tem que rolar 
uma conversa e tal, porque senão a bronca é grande. E já tive expe-
riências ruins, claro, né, mano?! Nunca fui preso, de cair em cana e ir 
pro presídio, mas já tive que ir pra delegacia responder, algumas vezes.

Ah, irmão, acho que tudo é da conversa com os “robocop”, sabe (ri-
sos)?! Tudo é da conversa com os caras, mano. Eu já caí em bronca 
grande, de tá fazendo um lance pesadíssimo e fui pra delegacia, mas 
os caras me tratando super de boa, na conversa, no olho, saca?! E 
também já caí, fui pra delegacia e tipo assim, antes de ir eles me su-
jaram, eles pegaram e me sujaram todo de tinta, sujaram minhas 
mãos de tinta. Daí, cheguei na delegacia e o delegado perguntou: 
“tá, por que tu tá com as mãos sujas de tinta? Tu tava pixando”. Aí, 
eu olhei para os policiais militares, olhei bem no olho deles e falei: 
“Não, isso é aqui é por que eu tava pintando de tarde”. Poderia ter 
falado: “Não, isso ai foram esses otários ai que me pintaram”, mas ai 
eu ia ficar marcado por eles. Saí na elegância ainda com eles, mes-
mo eles tendo feito isso. É tudo da malandragem, né mano?! Tem que 

E como é pra ti isso?

Então hoje você se mantém anônimo? 
Você já buscou exposição?

Como é a relação com a repressão  
policial e a ação do Estado?

E como é a ação policial nesse caso? 
Quando a polícia tem que  

lidar com isso?
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saber trocar ideia com os caras. O cara cresce as unhas com eles, aí, 
já sabe como é que é.

Ah, irmão, não sei se tem que ser uma defesa só dos praticantes, nes-
sa cidade aí, cinza, tudo cinza, a galera querer fazer uma arte massa, 
que vai ficar um lance lindo. Só a galera (que pratica) tem que de-
fender isso aí? Então, a galera tem que viver alienada aí mesmo. Se 
a galera tiver curtindo o geral, a sociedade, acho que não precisaria 
ser esse lance de trocar ideia e ter que ser liberado, seria o natural…

É...

E o resto da comunidade? Como 
é a relação com a população? 

Você acredita que o grafite 
deve ser uma luta exclusiva-

mente dos praticantes?

Só o senso comum mesmo, né?!
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Grafite de Temos Fome em Goiânia-GO, sem data
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O raKY é densO, a pOtênCia da pixaçãO Que desafia limites espaCiais, 
estilos, cores que estimulam olhares atentos na sua insistência em se 
repetir nos muros, nas portas, nos prédios, no teto. Ele está em todos 
os lugares, de Taguá ao Plano Piloto, nos prédios abandonados do Setor 
Hoteleiro aos viadutos chegando em Santa Maria, ele caminha, dirige, 
pedala querendo engolir Brasília.

Ele é criativo, inventa sua vida com histórias fantásticas, regado 
a drogas, violência e paixão jovial. Parece que seu corpo foi retirado 
da transgressão da contracultura, de tudo que é experimental e psi-
codélico, transformando os lugares onde passa. 

Foi uma entrevista coletiva, eu perguntei, ele pediu para a sua na-
morada (Myara) responder, ele pediu para o Raley (também pixador, 
líder da sigla lua) perguntar, ele se perguntou e pediu para eu res-
ponder. Estávamos todos, simultaneamente, nos entrevistando para 
entender sobre o Raky, que se tornou, ao meu ver, uma caricatura do 
pixador e da realidade que pensamos não existir. 

Na conversa que tivemos, desfrutamos de momentos cômicos, com 
muitos risos e alegria, em outros momentos senti um conflito emer-
gente, que mal pude perguntar, percebi o quão conflituoso pode ser 
pertencer a “uma vida, dois mundos”, como Carlos Astro relatou em 
seu livro autobiográfico sobre pixação, em 2003. 

Integrar a gangue Legião Unida pela Arte (lua) é para ele o sen-
tido primordial para pixar, enfrentar os limites da vida e ter coragem 
para seguir sua trajetória noturna, mesmo depois de tantas ‘’tretas’’, 
tantos perigos e passagens pela polícia ele vai, de rolinho, de spray, 
extensor na mão. É uma necessidade fazer sua propaganda, difundir 
sua gangue na paisagem e praticar seu esporte predileto. 

Eu tirei o nome Raky porque lá no Guará, na casa da minha vó, tinha 
uma pixação escrita Rakyn, tá ligado, com n no final, aí eu “porra, vou 
tirar Raky”, aí eu fui e tirei Raky, gostei desse nome. Antigamente, os 
nomes eram muito sem nexo. Aí, eu fui, mandei e continuei, não pa-
rei de mandar esse nome.

Ah, véi, achei interessante, olhando nos muros achei massa a escri-
tura. Aí, eu pixava primeiro de brincadeira, sacou? Pixava no colégio 

Conta como você começou,  
por que Raky?

Você começou em 2006, por que  
você começou a pixar?
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que eu estudava, Salesiano, lá na W3. Aí, eu mandava no banheiro, 
só brincadeira, zoação.

Isso. Aí, eu peguei na lata e dei uma parada, aí depois, quando eu vol-
tei a mandar mesmo, de verdade, puf, estourei, fui o maior pixador, 
na minha opinião de todos os tempos de Brasília, na minha opinião.

Eu pixo muito, pixo toda a semana.

Ah, véi, levei a sério cabuloso, por causa da minha galera, enten-
deu? Nunca quis minha galera por baixo das outras, mas eu tive altos 
e baixos. Já vacilei com minha galera também, mas eu coloquei ela 
pra cima também.

Cara, assim, não tive inspiração, eu via nos muros as letras e come-
cei a mandar e fiquei viciado, não me inspirei em ninguém. Eu sempre 
saí pra pixar mesmo com a galera, só que antes de mim tinha alguns 
pixadores, deixa eu lembrar aqui... É... Kylate... na época eu não era 
lua, no começo... Eu era da nga, andava eu, Kylate, a gente andava 
com o Roleta também, da gdf, aí foi rolar um rolê na W3 Sul e esses 
moleques amigos do Roleta começou a seguir a gente pra ir no rolê, a 
gente não tinha chamado. Aí, eu fui e dei um murrão na boca do mo-
leque e a gente ficou com guerra com esse bicho, aí ficou uma guerra 
pesada no Guará, entendeu? nga contra gdf, aí chegou um moleque 
lá no Guará, o Safari, aí ele falou: “Caí pra lua, beleza?” e eu: “Beleza 
então, vou cair pra lua”. Aí foi guerra fatal lua contra gdf. Só que eu 
não me inspirei em ninguém não, eu gosto de pixar mesmo, no jet.

Uso rolinho, tinta...

Com canetão mesmo?

Por que você se considera o maior  
pixador de todos os tempos?  

Por que você pixa muito?

Por que você tem essa vontade  
de pixar muito?

Quem você se inspirou para começar a pi-
xar, quais pixadores foram sua  

inspiração? Seu eixo?

Mas você não usa só jet, né? 
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Pixação Raky e Pixação Bordel no hotel abandonado, conhecido como “Hotel do Crack”, localizado no 
Setor Hoteleiro Sul, próximo ao Eixo Monumental em Brasília-DF, sem data.
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Pixação do Raky em lugar desconhecido, sem data
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Cara, eu me amarro em pixar no Plano Piloto.

É o centro da pixação, né, pixador importante, chique como eu (risos) 
lua escroto, fi, tem que ser o cara do Plano, fi, lua tomou de conta 
do Plano Piloto...

Todo dia não, semanalmente.

Tenho, altas! Tenho 36 passagens. Vai para a delegacia e assina, mas 
eu tenho uma de formação de quadrilha, agressão, desacato. Mas a 
maioria é de pixação.

Sim, às vezes vou e assino, mas tem vezes que eles liberam e tal.

Sim, eles já me bateram pra caralho.

Continuo, mas agora tá difícil, né, velho, gastando dinheiro com ad-
vogado pra caralho. Velho, tô respondendo seis processos mais as 
passagens (30), aí tá foda, né, véi?

Velho, vou te falar, eu só tenho essas passagens, rodei assim por-
que não saio de cara, tá ligado? Só saí bebão fi, por isso que eu 
rodei muito, porque pra mim não tem muita graça sair de cara as-
sim... doidão pra pixar, eu gosto também da adrenalina de roubar 
spray.

Às vezes, eu compro. Gosto de entrar na X (nome de uma loja de 
construção) e roubar spray cromado e preto.

Quais lugares você pixa na cidade?

Por que?

Todo dia você pixa?

Você já teve alguma passagem  
sobre pixação?

Os policiais te pegam no flagra e já  
levam para a delegacia?

Eles já te esculacharam na rua?

Mesmo assim você continua fazendo?

Você prefere dar uma diminuída  
para não ser preso?

Então você não compra, sempre rouba?
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Pixação de Raky, acompanhada de outras pixações (Romeno, Ryco e outro desconhecido) todos participantes da gangue L.U.A em 
lugar desconhecido
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Pixação Raky, acompanhado de outros pixadores (Turko e Reore) todos da gangue L.U.A. Realizado so-
brepondo grafites do Espaço Cultural Renato Russo, localizado na Avenida W3 Sul, sem data

Pixação Raky realizada na parte residencial da W3, sem data. 
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De todas as formas, a pé, carro, bike.

28 anos.

Parar não, só dar um tempo, vou pixar até morrer, até meu último dia 
de vida. Gosto de pixação, da minha filha, da minha namorada, da 
minha família e do Raley (risos).

Eu me acho top demais por ser da lua. Não quero ser de outra gan-
gue, já pensei nessa idiotice, mas me dei mal, acho as outras galeras 
coisa de pião, eu acho a lua top pra caralho.

Eu acho que já tiveram altos bichos famosos, caras famosos nessa 
galera, Golpe, Raley, Garoto, Rodok, Comics, Ryoko, Pinote, o Turko, 
uma das minhas maiores duplas, o Turko fatalmente.

Não, ele pegou uma cadeia de 16 anos agora, sinto muita falta dele. 
Só que a gente já brigou por causa de mulher.

Anham, raramente eu vou sozinho. Antes eu ia, mas agora as guer-
ras aumentaram, não dá pra ir sozinho não.

Ah, sei lá, falta de oportunidade de ser famoso ou outra coisa, de ter 
um porchezão, de ser empresário. Então, eu decidi ser famoso na pi-
xação. Mas eu estudo, tá ligado? Trampo também. Agora eu tô sem 
trampo, no momento, porque eu já tive muita decepção, tá ligado? 
Mexo com programação, sou técnico em informática, já arrumei al-
tos trampos, mas me deixou decepcionado.

Você utiliza quais meios de transporte?

Quantos anos você tem?

E você tem o pensamento  
de parar um dia?

Qual visão você tem da sua sigla LUA?

E dos fundadores da sigla?

Ele faleceu?

Então normalmente você vai em dupla?

 Por que essa vontade de ser  
famoso através da pixação?
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Gosto de pixar de rolinho, fazer uma parada bem bonita, reto.

É uma tendência de São Paulo, um dos primeiros a pixar prédio aqui 
em Brasília foi eu.

Ah, vei, dá medo, né, vei? Mas começou a fazer já era, tem que fazer 
né, vei? Bem feito, né...

Essa galera é muito massa! Quando eu comecei a pixar eu sempre quis 
ser lua véi, de rocha. Se eu não me engano, ela foi inventada em 99, né, 
véi? 2006 eu já queria ser lua, né, mas só que assim, altos moleques da 
galera também não gostam de mim, fazer o que, né?

Treta, né? Você nunca vai dar certo com todo mundo, eu não tô aqui pra 
agradar ninguém, tô pra pixar, pronto e acabou e vamo nessa.

Sim, total! É um manifesto revolucionário.

Pode sim, já tá rolando, o Cripta lá de São Paulo ia colar aqui, agora, 
quando teve um festival lá no Mané Garrincha, quase que ele colou, ia 
colar comigo, mas só que cancelaram o voo dele. Ele faz essas paradas, 
bota a arte dele no museu, já foi pra Berlim, né, véi? Mas acho que os 
pixadores de Brasília não são muito reconhecidos não.

A pixação de Curitiba é melhor, dos outros lugares são melhores, mas 
a gente tá no auge agora.

Fala um pouco sobre as 
técnicas que você usa...

Rolinho é uma tendência de SP, né?

É uma prática que demora mais para exe- 
cutar, você não tem medo de ser pego?

O que você tem a dizer sobre  
sua trajetória na LUA?

Por que eles não gostam de você?

Você considera a pixação  
um ato revolucionário?

Você acha que pixação pode  
transitar no museu, na galeria?

 Por que?
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São mais antigos, tem uma visão diferente.

Boto fé que sou, acho que sou reconhecido.

Eu não me preocupo com ninguém, gosto de me divertir, beber, ficar 
doidão, pegar mulher, entendeu? Eu conheci minha mina pela pixa-
ção. Ainda bem, né? Massa!

Essa história?

mYara: Sim, também pixava.
raKY: Olha, eu era muito famosão, aí essa mina começou a pagar pau 
pra mim cabuloso (risos) e ela ainda era de gangue rival, véi, aap, da 
gangue rival.
mYara: Eu era da ag.
raLEY: ag era aliada da gente.
raKY: Mas ela saiu dessa porra e foi pra aap.
raLEY: Ela iniciou na ag e depois foi para aap.
raKY: Aí eu :“não vei, sai dessa parada”! Deus tem o melhor pra sua 
vida cara, vira lua que é melhor, tendeu?

mYara: Não.
raKY: Então, ela não gosta de lua não, porque os bicho fica pagando 
sapo demais pra mim também. Aí foi, eu conheci ela por causa pixação.

raKY: Ela pixava também.
mYara: A gente se conheceu no Orkut e MSN. Aí ele começou a pa-
gar pau pra mim, ele que começou a pagar pau pra mim, falando que 
eu era branquinha, que eu era uma coelhinha (risos). Aí, ele come-
çou a pagar pau pra mim.

Os pixadores de outros estados são mais 
organizados dos que os de Brasília?

Você acha que tem reconhecimento  
entre os pixadores fora de Brasília?

Você não se preocupa com o reconheci-
mento fora da gangue, entre as pessoas 

que não participam da pixação?

Me conta um pouco como foi esse encon-
tro, essa história de amor...

Sim, me conta um pouco como vocês  
se conheceram. Você (Myara,  

companheira do RAKY)  
pixava também?

Myara, você virou LUA?

Vocês se conheceram pixando juntos? 



Pixação do Raky com siglas da gangue L.U.A. em propriedade abandonada, lugar desconhecido e sem data
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mYara: Já. Aí teve um dia que ele disse que ia na minha casa e não 
foi e ficou enrolando pra ir. Aí, depois de quase três meses ele foi na 
minha casa e a gente se conheceu e não quis se largar mais. Aí, fica-
mos juntos até hoje. 

mYara: Não, pelo jeito que ele me tratava, carinhoso, assim...

mYara: Não, não tenho interesse. Eu estudo, agora estou focada, sou 
mãe também.

mYara: Eu sofria mais antes porque a gente ficava muito tempo jun-
to, só que agora como a gente só fica nos finais de semana juntos é 
melhor porque ele faz isso na semana inteira, pixa a semana inteira 
e fim de semana ele fica comigo. Então, a gente não está tendo pro-
blemas com isso mais.

mYara: Tenho medo, mas já aconteceu tanto que eu praticamente 
me acostumei com isso.
raKY: Eu não tenho vontade de parar, a polícia quer me parar, fazer 
o que?

raKY: Tá cheio de fanfarrão, fi. Porra, a gente tava de boa, lua sem 
guerra com ninguém, aí vem um idiota e começou a riscar altas pixa-
ções do nosso grupo, véi. A gente já sabe quem é e criou uma guerra 
de novo e a gente nem tava afim de guerra, tá ligado, fi? Mas tamo 
aí pra guerra também.

raKY: Sim, tava de boa, só pixando mesmo.

Você já sabia que era um  
pixador reconhecido?

Você ficou interessada por ele  
ser um pixador?

O que você acha dos movimentos do RAKY 
enquanto pixador?

Você tem medo eu acontecer  
alguma com ele em relação à  
violência/represália policial?

Raky, o que você acha da pixação  
atual em Brasília?

E hoje você não tem interesse  
em pixação?

Vocês estavam numa ideia de paz?
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raKY: Causa guerra, eu odeio rasurar a pixação do outro. Eu não ra-
suro mais, sou muito rasurado véi. Sabe por que eu não rasuro? Nem 
é por causa de medo, o meu medo é perder altas pixações com isso, 
me rasurarem e ficar feiona as minhas pixações, tendeu? 

raKY: Tô fazendo uns grafite massa agora, véi.

raKY: Ahhhh só, um no Eixão, né, um grapixo. Massa mesmo, tu vê 
minhas presa mesmo.

raKY: É mesmo, véi, tô um pixador completo. Sei grafitar, escalar. 
Mexendo com muita tinta, látex, mexendo com tinta, tinta, tinta... 
Aí, tu vai e aprende, fi.

raKY: Ah, porque é bonito e às vezes pela necessidade. Não tem spray, 
vai de rolinho, cara.

raKY: Eu não gosto de gastar dinheiro com essas paradas não, fi, qua-
se todas de latas e tintas roubadas, tudo roubado.

raKY: É isso mesmo, aquele Xadrez, tá ligado? Que o Turko goiano 
fala “Naquim” (risos) misturando, misturando...

raKY: Querer me destacar, né, fi? Querer ser melhor que os outros. 
Agora eu tô meio devagar também, tô me drogando muito, esque-
cendo pixação, tô triste por causa disso.

Por que rasurar a pixação do outro  
pixador causa guerra?

Você grafita também? 

Como você aprendeu a fazer  
esses estilos da pixação?

Como foi essa mudança do  
spray pro rolinho?

Rolinho fica mais em conta?

Então você pega uma tinta branca 
e mistura com outras cores?

Tem um seu saindo da Asa Sul indo  
para a EPNB, um amarelo...

Por que você decidiu iniciar essa  
forma de rolinho em Brasília?
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raKY: Aquela escalada? Eu ia pegar sozinho, fi. Aí eu fui e chamei o 
Flash. O bicho me ajudou cabuloso lá, vei. Botamos altas mesas, uma 
em cima da outra, gosto bastante do Flash, viu, velho? Amigo de pi-
xação, né, velho, mas tenho uma grande consideração por ele, ele 
colava com os Alemão e decidiu colar comigo na manha, véi, cara 
muito sangue bom.

raKY: Chama, mas hoje não me chamam mais, querem me tirar de 
tempo. Tô pouco me lixando. Vários traíras, já rolou trairagem já, véi.

raKY: Esses caras que a gente era amigo de pixação e um traiu o ou-
tro. O Turko, por exemplo, a gente brigou por causa de mulher, eu 
chamei o bicho pra beber e enfiei um soco na cara dele porque ele 
estava mexendo com minha namorada. Aí ele: “Não Raky, vamos vol-
tar a andar junto. Eu te amo, você é meu irmão”. E eu: “Beleza, vamo 
voltar a andar junto”. Aí, eu fui aparecer com a namorada dele que eu 
tinha encontrado na rua, aí ele viu eu e a namorada dele, achou que 
eu tava pé de panando ele, foi e me deu uma facada no braço fi, en-
tendeu? Minha melhor dupla de pixação a gente quase que se matou 
por causa de mulher, a gente pixava muito junto, fi.

raKY: Desde 2011 até 2016. 2016 ele foi preso.

raKY: Achei esses lugares fraco também de pixar, Brasília é muito 
massa, né? Capital, né, véi?

raKY: Sim, tá, véi, processo.

E quem te chamou pra pegar aquela  
escalada em Águas Claras?

Qual pensamento você tem dos pi-
xadores que querem sair com você? 

A galera te chama para sair?

Como assim traíragem?

Desde quando vocês pixam juntos?

E como foi para você sair de Brasília e 
começar a pixar no entorno, Goiânia, 

Caldas Novas?

A dificuldade de pixar é maior  
que antigamente?
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raKY: A mais bonita, a mais foda, né? A mais foda foi desse prédio 
de Águas Claras. E também alguns telhados, escalei prédios e faço 
no telhado também.

raKY: A do Hotel do Crack. O Flash é tão raçudo, tão ganancioso, não 
tinha o nome dele lá, ele foi e detonou depois. Caraí, tava uma guer-
ra top de pixação, Raky e Flash.

raKY: Uma guerra sadia, entendeu? Pra ver quem tinha mais nome.

raKY: No Hotel do Crack? Lá é alto, né véi? Eu saia da janela, mandava 
um traço, ia pra outra e mandava outro traço... demorou muito. Aí eu 
tava detonando e o rolinho caiu lá de cima, véi. Eu tive que descer e 
buscar essa porra e voltar. Aí, eu tava mandando, tá ligado? Os cana 
apareceu lá embaixo, véi, e falou: “Ou, mermão, para com isso aí”. 
Eu falei: “Vai tomar no cú, seu otário! Sobe aqui!”. Cadê que eles su-
biram? Nem eles, os policiais, sobem ali, fi! Ali é um antro de noiado.

raKY: Vários dependentes químicos lá, eles não fizeram nada porque 
eu cheguei dando roupa, dando rango, cheguei com uma sacola de 
roupa lá fi, entreguei pra galera e “Vigia aí pra mim”. Ali é foda que 
cai véi, ali foi foda, véi.

raKY: Eles querem igualar, né, véi, tô nem aí pros outros pixadores não 
véi. Não quero mais amizade com pixador não, já fui muito traído.

raKY: Sim, considero arte, porque eu faço com perfeccionismo, gos-
to da parada.

E a daquele prédio abandonado  
perto da Torre de TV?

Vocês começaram uma disputa para  
ver quem pixava mais?

Como você entrou naquele  
prédio abandonado?

Tinham vários usuários de crack quando 
você subiu no prédio então?

O que você acha do movimento dos  
pixadores das outras gangues?

Das suas pixações, qual você  
tem predileção?

Você considera sua pixação arte?
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Grafite bomb, realizado por Raky e outro pixador (Pasmo) no viaduto que contorna o final da Asa Sul, Brasília-DF, sem data



EntrEVozEs Urbanas

214

raKY: Tamo aí no auge, fi. Eu também já me fudi pra caralho por cau-
sa de gangue, não foi só um nem outro não. Essa lua é sinistra véi. 
Já fui preso, já tomei tiro, já caí de três andares.

raKY: Sim. Fiquei internado, urinando sangue. Quem cuidou de mim 
foi ela, não foi Myara? Fala como foi esse negócio aí.
mYara: Caiu, quebrou o dente.
raKY: Me quebrei todinho. Aí não desisto mais não, já me dei mal pra 
caralho, vou até o final.

raKY: Mais em cima.

raKY: Pela publicidade. Pixação é bom demais, véi. Parece um esporte, 
mermão. Tem altas modalidades massa véi. Eu queria estar mais em 
forma para pixar melhor, entendeu? Mas tô bebendo pra caralho, fi.

raKY: Escalada, rolinho, spray, eu não gosto de borrifador, borrifa-
dor eu acho palha. Sabe por que? Com um tempo some essa merda, 
misturado com água, fi.

raKY: Anham, quanto mais tempo melhor, por isso que o material tem 
que ser massa fi, bom, que vai permanecer. Um dos primeiros a pi-
xar de extensor telescópico aqui em Brasília acho que fui eu, se não 
me engano.

raKY: Sim, na internet, vou analisando as pixações.

raKY: Instagram é massa demais, tem que ter só pixação bonita pra 
postar lá.

E a gangue? Qual sua relação com a sigla?

Pixando?

Hoje você prefere pixar mais  
em baixo ou em cima?

Pela tendência de SP  
ou pela visibilidade?

Quais são as modalidades da pixação?

Você quer que o seu pixo permaneça...

Você busca fontes de como aprender  
outras técnicas de pixação?

E o que você acha das postagens sobre  
pixação no Instagram, Facebook? 
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raKY: Tenho, RAKYLUAOficial.

raKY: Eu tô gostando do Instagram velho, porque dá pros caras dos 
outros estados reconhecer, tá ligado? Pra ver o trampo. Eu tenho 
um amigo, ex-policial que é pixador. Foi expluso da PM, ele pixou o 
Congresso.

raKY: Não, ele foi expulso porque matou uma pessoa. Ele foi um dos 
primeiros a pixar com extensor em Brasília.

raKY: Amizade, pode contar com neguinho pra me defender também, 
sozinho não dá não. Mas porra, véi, eu atazano tanto o pessoal que 
ninguém gosta mais de mim... No fundo gosta... A coisa pior que eu 
fiz da minha vida foi ter saído doidão de LSD.

raKY: Não passei mal, mas peguei o spray e taquei dentro de uma 
obra, não conseguia pixar, tá ligado? De bala... Saí doidão de bala 
esses dias, foi massa. Eu, Lenda, Comics, Sonak, só os líderes da gan-
gue, faltou o Raley, o mascarado (risos). 

raKY: Drogas não, gosto mais de cerveja, energético e vodca. Eu 
nem gosto de fumar maconha ou cheirar pó não, acho coisa de noia-
do (risos). 

raKY: Eu quero ser o mais top da lua, o mais esparrado da lua. A gen-
te tem uma guerra mortal com os caras do Plano, tá ligado?

raKY: Porque é gangue. Uma tal de GSJ aí, mermão, eu tava beben-
do uma cerveja lá, esses caras sentaram do meu lado e nem quiseram 
treta comigo, os líderes da gangue rival. Aí, deu uma galerinha lá do 

Você tem Instagram? 

Por que você gosta de publicar as suas pi-
xações nas redes sociais?

Ele foi expulso por causa da pixação?

Quais são os pontos positivos e negativos 
de integrar uma gangue?

Você passou mal?

Normalmente você usa  
drogas para pixar? 

 O que você pensa sobre seu  
futuro no pixo?

Por que?



Pixação Raky e Turko, com sigla da gangue L.U.A, localizado no Setor Comercial em Taguatinga –DF, sem data



Pixação Raky com sigla da gangue L.U.A. e Pixação Flash com sigla da gangue GSL, em viaduto próximo a cidade do Gama-DF
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Recanto, esses lugares, que quer guerra com a gente, porque é in-
vejoso, é pivete.

raKY: Por causa da pixação. É muita guerra, fi, gera muita guerra. Já 
briguei pra caralho já por causa disso.

raKY: Isso, por causa disso.

raKY: Se eu não pixar raKY lua, fi, eu nem quero pixar mais. Acho mó 
palha, tem que ter a sigla.

raKY: Só se ele avisar o lugar e for meu amigo. Mas até sendo meu 
amigo e avisando o lugar eu não gosto de colocar. Tá em casa vai dor-
mir, meu amigo, quer pixar vai pra rua.

raKY: Rola, rola, mas não faço isso muitas vezes não.

raKY: Minha letra tá feiona, eu pixo simples agora, porque tô pixan-
do rápido pra não rodar, tá ligado? Pixando rapidão pra sair voado 
logo. Mas já tentei fazer letra massa já. De onde surgiram as letras 
de Brasília, Raley?
raLEY: As letras de Brasília? Ela começou a partir de 1990, para você 
ter uma noção melhor em 70 a pixação era do estilo do Rio, ela veio 
do Rio de Janeiro, a pixação de Brasília, então ela era daquele estilo 
como se fosse tag, entendeu? Como é lá no Rio...
raKY: Tem uma até hoje ali em Taguá, fi.
raLEY: Então, o que acontece, a partir disso, em 70, quando che-
gou aqui, era a época anarquista, tempo punk e com isso quando 
entrou nos anos 80 a pixação começou a ter suas siglas, o que acon-
tecia, cada grupo de quadra decidia montar uma sigla de duas letras 

Por causa da pixação?

Por que os outros pixadores  
rasuram sua pixação?

Se você sair da gangue não  
pretende pixar mais?

Quando você vai para um rolê e outro pi-
xador pede para você pixar  

o nome dele, você faz? 

Mas rola de mandar pra outro?

Quais estilos você está pixando mais?
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e assim montaram vários grupos nessa época com um estilo de letra. 
Nisso, início de 80, começou a ganhar corpo a pixação de Brasília, a 
letra da pixação de Brasília ganhou corpo em 1990 com a sigla LCK, 
o Andar, que foi considerada como a escolinha da pixação dos GDF. 
Nela, vários outros pixadores da época, que saíram da sigla de duas 
letras, fundaram siglas de três letras e começou a criar seu próprio 
estilo de letra. A partir de 90, pode falar, na transição entre 80-90, 
Brasília começou a criar sua própria cara na pixação, entendeu? Então, 
a nossa pixação, tem aquele estilo arredondado e aquele estilo assi-
nada. Mas o ápice da pixação é a embolada, que começou a partir de 
2006. Você (Raky) pegou uma época toda processada e etc, na rea-
lidade o estilo de pixo paulista, padrão, que você trouxe para Brasília 
é um estilo diferente, você inovou a pixação em Brasília. Você inovou. 
Claro, alguns vão falar que já teve pixação que pegaram de rolinho, 
o Balada, o Máscara, mas o estilo que você trouxe foi diferente, você 
superou a fronteira de muitos pixadores, de todas as épocas. Com 
spray você tem muita pixação em vários locais, onde vários pixado-
res pixaram, mas você tem o triplo. O rolinho, nas alturas, subindo 
em prédio, então assim, você quebrou regras jamais alcançadas por 
outros pixadores. Claro, você já pegou JK, pixou monumentos como 
os outros pixadores conhecidos na época, mas o seu estilo é inova-
ção para a pixação de Brasília, muitos outros seguiram seus passos, 
estilo de rolinho e etc. 

raKY: Agradecer pela entrevista, valeu Taís, valeu Raley. É isso, se eu 
sair da lua, vou parar de pixar para sempre porque para mim não tem 
graça ser de outra galera, eu gosto da minha galera, já dei falha, mas 
amo minha galera e meu nome é tudo pra mim e é isso aí, um abra-
ço para todos os lua, Legião Unida pela Arte. 

Considerações

Fotos retiradas do Instagram @rakyluaoficial, em 08/10/2017.
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WOW é jOvem, mas já muitO experiente nas ruas. Desenha desde crian-
ça e começou a fazer suas intervenções urbanas sozinho. Já foi dono 
de uma loja de sprays e hoje vive de seu trabalho como tatuador. 
Nessa entrevista WOW fala bastante de seu estilo de grafite, temas e 
prinicipais influências que instigam a sua produção. Apresenta tam-
bém uma reflexão sobre Brasília e os poucos lugares que a cidade 
oferece como suporte para o grafite e faz uma comparação com a di-
nâmica que acontece nas cidades do entorno da capital. 

Eu sempre me identifiquei muito com desenho, sempre me expressei 
através dos meus próprios desenhos, só que pra mim sempre foi uma 
parada muito pessoal. Eu desenhava no caderno como se fosse um di-
ário e não queria que ninguém visse, eram as minhas coisas. Quando 
eu era criança e a vida toda, sempre desenhei e sempre gostei de de-
senhar. E aí comecei a ter contato com o grafite, via a galera pintando 
na rua, em eventos, eu queria fazer parte, algo muito underground 
mesmo, é meio difícil você conhecer pessoas, rola uma panela. E aí 
eu tive acesso a algumas pessoas que faziam e essas mesmas pesso-
as não me davam muita oportunidade assim de colar. 

Cheguei a ir até no Picasso não Pichava, que era um projeto do 
governo que tinha lá no Varjão, perto de onde eu moro. Ia lá direto e 
tentava ter aula. Era para ser uma aula de aerografia e não tinha ne-
nhum aerógrafo. Então, assim, eu passei um bom tempo tentando 
fazer, até que uma galera foi comigo, me mostrou onde é que compra-
va as tintas e depois eu fui meio que tocando sozinho. Depois de um 
tempo pintando meio que na cara dura, assim sozinho. A galera com 
quem eu comecei depois de um tempo nem quis mais andar comigo. 

Mas quando eu tava no começo eu conheci uma galera que me 
deu muita força, que foi o Guga e consequentemente depois a gale-
ra da df Zulu e outras pessoas, todo um círculo de amigos. O df Zulu 
é um centro, mas eles têm várias outras pessoas que não necessa-
riamente fazem parte do coletivo, mas estão sempre juntos. Foram 

Como você começou a fazer intervenção 
urbana? O que te levou a isso?
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Grafite de WOW na Avenida W3 Norte, Brasília-DF
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Grafite de WOW em Belo Horizonte-MG, 2017
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essas pessoas com quem eu mais me identifiquei e eu posso real-
mente dizer que eu aprendi a fazer assim, sabe? Mas no começo foi 
meio turbulento.

Ah, eu tinha uns 18 anos, comecei até relativamente tarde, e foi aqui 
na Asa Sul. Foi atrás de um prédio que não tava sendo usado e durou 
uns bons anos. Foi tipo no eixinho. Tipo as costas do eixinho era vi-
rada para essas áreas verdes das entrequadras, sabe? Então não era 
muito visado. A gente chegou a conversar com o caseiro, uma pes-
soa que tava só olhando ali o espaço, ele falou que era tranquilo. E o 
que eu acho massa é que eu não tenho foto mais desse rolê, mas o 
que eu pintei eu continuo pintando até hoje o tema, que tipo às ve-
zes eu faço assim, uma cabeça com uma parte de televisão, junção 
de cabeça e televisão. É uma coisa que por mais que eu tenha mu-
dado bastante, parte disso ainda permanece o mesmo. 

Eu acabo que não assino às vezes os meus trabalhos, às vezes eu 
busco também variar bastante o tema, o que eu tô pintando, eu não 
gosto muito de me repetir. Então isso acaba que às vezes não cria 
uma identidade, que é o que muitos grafiteiros buscam, que tenham 
um trabalho instantaneamente reconhecido, uma marca. Então, aca-
ba que às vezes as pessoas até conhecem, mas passa despercebido 
se não olhar nos mínimos detalhes porque eu não faço questão de 
estar sempre com a mesma estética. Eu faço grafite mais porque eu 
me sinto bem fazendo, sacou? Então, eu não quero fazer uma coisa 
para os outros entenderem, para os outros verem e saberem que fui 
eu, sabe? Eu tenho a minha viagem.

Ah, isso foi tipo em 2010, 2011. Tem uns 8 anos já. Não é nem tan-
to tempo, mas tipo assim, do momento em que eu comecei, eu me 
apaixonei, é isso, saca? Tanto o grafite e através das pessoas do gra-
fite eu tive acesso à tatuagem, que é a minha profissão hoje em dia, 
é ao que eu me dedico de segunda a sábado. E tem muito a ver, pra 
mim praticamente caminham juntos e os dois foram paixão à primei-
ra vista. Eu comecei a pintar num ritmo muito frenético e busco não 

Onde foi seu primeiro grafite? Como foi?

Em que ano foi que você começou?
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deixar cair muito a peteca. Então não tenho taaaaanto tempo assim 
de estrada, mas eu acho que eu já pintei uma quantidade conside-
rável de paredes. Busco bastante viajar, pintar em outros estados, 
conhecer as pessoas. 

Depois de um tempo eu fiz uma loja de grafite, que vendia mate-
rial de grafite lá no Conic, chamava Kamikase. Coincidentemente não 
existia nenhuma loja própria para grafite no DF e no mesmo mês sur-
giram três. Você vê que o mercado tava precisando, né? Mas, pois é, 
toquei essa loja aí por uns 2, 3 anos. E, por mais que fosse relacio-
nado com grafite, ainda era um comércio, né? Então, assim, eu não 
queria ser comerciante. Larguei isso de lado, deixei a loja com meu 
sócio, que acabou fechando, mas fui seguir a minha carreira mais 
como artista mesmo.

Sim. Eventualmente eu pego alguns projetos que eu me identifico 
mais. Eu no começo fazia muito, até pra conseguir manter o pró-
prio grafite porque esse trem é caro pra caramba, o material é caro 
e, velho, vai muito rápido. Você vai e quando vê já gastou 200 con-
tos num dia, só de tinta. Então eu acabava pegando muito trabalho 
comercial pra poder ganhar um troquinho extra e manter o material 
girando. Sempre sobra um pouquinho de material e você usa para 
pintar na rua. E eu comecei a ficar mais seletivo com isso, até por-
que eu acho que tira um pouco da energia de “velho, preciso pintar, 
estou com fome de pintar”! 

Quando você vai ali e faz um Homem Aranha no quarto da criança, 
uma coisa assim mais lúdica e tal, é massa, assim, você querendo ou não 
tá trabalhando com o que você gosta, só que não é exatamente aquilo 
que eu gostaria de fazer. Não mata essa pilha. E na verdade, tipo mata 
um pouco a pilha e não mata, sabe? Meio que perde aquela vontade toda 
de você ir para a rua e ao mesmo tempo não sacia a sua vontade de fa-
zer um trabalho autoral, sacou? 

Então, assim, eu, na tatuagem, eu hoje em dia faço de tudo. Se você 
quiser fazer uma estrelinha, uma borboletinha ou um nome, é parte da 
profissão de tatuagem fazer isso, e eu faço isso muito feliz. Agora o gra-
fite eu acredito que já tem uma essência muito diferente assim. Grafite 

E hoje você consegue viver to-
talmente da sua arte? Você 

ganha grana com grafite?
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é uma coisa que é pra ser na rua, não necessariamente é pra ser algo in-
door, foi criado para ser assim, a essência da parada é assim. E a partir 
do momento que tem uma pessoa podando também suas ideias, ade-
quando ali e restringindo a sua criação é palha. Eu acho que a essência 
do grafite é justamente o oposto. É você fazer o que você quiser, aonde 
você quiser, do jeito que você quiser e meio que bater de frente com al-
gumas coisas. Que é justamente o contrário do que as pessoas querem. 

Eu gosto muito de fazer às vezes uma temática mais crítica, ou mais 
agressiva, às vezes mais sombria, porque eu acredito que é muito do 
que eu vejo fora das câmeras, fora do foco assim, sabe? Então eu acho 
que é interessante trazer isso. E a maioria das pessoas não quer isso 
dentro de casa ou não vai pagar por isso. Então, assim, eu optei por 
não trabalhar com isso e manter como um “hobby”, entre aspas, sen-
do que na verdade eu mantive a minha paixão pura. Então eu procuro 
não prostituir o meu grafite, sacou? Enquanto que em outros meios 
eu já trabalho de maneira mais aberta. Mas assim, uma vez ou outra, 
se for um projeto que me seja interessante, que eu acho que tem a 
ver e, sendo bem sincero também, na realidade em que a gente vive 
às vezes monetariamente é necessário e eu pego alguns projetos de 
pintura comercial, pintura comissionada. Mas eu nem considero que 
seja grafite. É só uma pintura feita com spray.

É, tem que ser a rua, tem que ser espontâneo, não pode ser uma pes-
soa te dizendo o quê que você tem que fazer, porque que você tem 
que fazer, aonde você tem que fazer. Eu acho que a partir do mo-
mento em que você é remunerado, que você ta fazendo visando a 
remuneração, já não é muito a mesma coisa. Eu acho muito massa 
uma remuneração espontânea, que rola muito. Que é tipo você es-
tar na rua e aí vem uma tiazinha te dar um bolo, te dar um café. Rola 
muito, rola muito. E quanto mais humilde o lugar que você está pin-
tando, mais rola, sacou? 

Nas cidades satélites acontece muito mais do que no Plano. No 
Plano tem gente que gosta, tem gente que curte, tem gente que não 
curte, tem gente que liga pra polícia. Mas quando você está pintan-
do em áreas mais carentes, mais de periferia, as pessoas dão muito 

Por que você entende que o suporte  
para o grafite necessariamente  

tem que ser a rua?
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“Reaja aos golpes” – Grafite de WOW em parada de ônibus em Brasília-DF, 2017
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“Morra escravo de princípios não de homens” - Grafite de WOW em parada de ônibus em Brasília-DF, 2017. 
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mais valor no que você está fazendo, notam muito mais o que você 
está fazendo. Inclusive aqui no Plano quem mais nota, quem mais 
percebe, quem mais interage, são os moradores de rua, são as pes-
soas que mais estão presentes nesse momento, porque a maioria das 
pessoas tá apressada, olhando celular, vivendo no Instagram, mais 
ou menos isso. 

Então, a pessoa que mais me ajudou e até hoje é um parceirão é o 
Guga. Eu me lembro perfeitamente do dia em que a gente se conhe-
ceu. Eu já acompanhava o trabalho dele, já seguia ele no fotolog. E 
aí, por coincidências ou não eu tipo justamente tava nessa fase de 
“velho, a galera com quem eu comecei a pintar tem outra pegada, en-
tão eu vou pintar sozinho”. Aí, eu tava pintando do lado da casa dele, 
ele passou de carro, aí trocou uma ideia. Na mesma semana eu pe-
guei uma carona com uma vizinha que eu não via há anos e ela tava 
indo trampar no estúdio dele como tatuadora. Então, eu disse: “Velho, 
você tá indo trabalhar com ele, deixa eu ir conhecer!”. E assim, ele, o 
Soneka tava lá, conheci o Soneka  no mesmo dia em que eu conheci 
o Guga. Foram pessoas que desde o começo me deram muita inspi-
ração, muita oportunidade, me fortaleceram muito, me apresentaram 
para outras pessoas, me abriram a cabeça e o mundo do grafite.

Tem muitos, é difícil até falar um só. Eu gosto muito de pessoas que 
quebram um pouquinho o padrão do que é grafite, mas que ao mes-
mo tempo tem ainda essa essência. Eu gosto muito do espanhol Aryz, 
ele é sensacional tecnicamente, o estilo, a poética do cara eu acho 
muito massa. Tem um mano que chama Bom.K. Cara, são muitos. Eu 
me inspiro muito pela técnica das pessoas. Eu acho que eu vou mui-
to para o lance de complexidade, como é que faz, mais do que às 
vezes, não sei, tem muita gente que vai por uma afinidade pessoal 
ou gosta muito de grafite. Eu gosto muito de pessoas que eu con-
sidero o trabalho bom. Eu sigo muito isso. Mas tem vários! Tem um 
mexicano chamado Smithe, que é muito bom também. Eu tenho re-
ferências de tudo, de quadrinhos, de tudo que seja visual, de tatoo, 

Quando você começou a pintar em 2010, 
já estava consolidada a cena  

do grafite em Brasília. E você tinha  
alguém como referência? 

E internacionalmente falando? 
Tem alguém que você tem como 
referência para o seu trabalho?
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eu acabo misturando tudo, vou fagocitando várias influências assim 
mais do meio de arte urbana, muralismo. Uma coisa que eu aspiro 
muito é o rolê desses caras, tecnicamente falando é muito bonito, 
muito bem feito.

Ah, tem vários motivos. Às vezes, por muito tempo eu já não gostava da 
minha assinatura, eu queria mudar meu nome, às vezes eu acho mais 
interessante que as pessoas, por mais que sejam menos pessoas, mas 
que consigam identificar os trabalhos pelo traço, pelo estilo, pela téc-
nica do que por um nome. E é isso. Uma coisa que eu não gosto é de 
me repetir. Eu me sinto não evoluindo. Eu acho que é uma das coisas 
que o grafite mais me ensinou é que cada trampo tem que ser melhor 
do que o outro, você tem que estar numa evolução constante e pintar 
mais, em mais lugares, mais difíceis. Então eu acho que quando eu es-
tagno é se eu ficar repetindo a mesma coisa, isso em termos de pintar 
o mesmo personagem. 

Agora, assinatura eu não sei, às vezes eu sinto que tenho que ficar 
anônimo mesmo. Às vezes, eu coloco homenagens a amigos e não 
coloco o meu nome. Eu acho que isso é interessante. Até a própria ga-
lera do grafite fica meio assim, tipo: “Quem fez isso? Foi o cara? Mas 
esse não é o trabalho dele.”. Eu acho massa isso, eu acho massa. Eu 
acho massa também manter, tipo assim, eu não me apresento com 
meu nome de grafite, poucas pessoas me chamam pelo meu nome 
de grafite. Várias pessoas que me chamam pelo meu nome de gra-
fite são pessoas que não me conhecem e sabem que eu assino isso, 
sacou? Mas dos meus amigos próximos ninguém me chama assim. E 
eu acho massa às vezes ver reação de pessoas que eu conheço, que 
são próximas de mim e que não sabem que eu que fiz aquele grafite, 
sacou? Aí, quando descobrem: “Cara, foi você? Já tem não sei quan-
tos anos que eu tô tentando pensar como é que a pessoa fez aquilo, 
quem foi o maluco, não sei o quê”. Eu acho legal, eu acho massa!

São as iniciais do meu nome de cabeça pra baixo. E o “o” às vezes 
eu boto uma cruzinha de cabeça pra baixo dentro do “o”. Eu gosto, 

Você tem uma coisa muito sua que 
eu acho muito interessante, que é o 

fato de você não assinar os traba-
lhos. Por que a sua escolha de nem 

sempre colocar a sua assinatura?

E como é que você chegou nessa assinatura  
que nem sempre você coloca, o WOW?
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é massa. Tem uma série de simbologias, até na própria assinatura 
que leva, que muita gente faz, até no grafite mexicano, que são três 
pontos. Muita gente nem sabe disso. Tem muita gente que faz e nem 
sabe o que é. Você bota três pontos que significa: mi vida loca. Aí, 
às vezes, tem setas e as setas têm sentidos, uma seta pra cima, uma 
seta pra baixo, tem auréola, às vezes as pessoas botam auréola com 
coroa. Se você bota uma coroa é que na verdade você está queren-
do falar que você é o rei da parada, sacou? Tipo assim é uma coisa 
que eu evito ao máximo colocar. Se eu coloco é como crítica, sacou? 
Porque eu não acho que eu sou o king de nada. 

Todo esse lance dessa temática mais sombria, mas agressiva, eu acho 
que é muito uma realidade que tá escondida, na verdade. Porque 
recentemente eu vi uma foto, o Snupi postou uma foto de vários abo-
rígenes sentados assim no chão, todos magérrimos, escravizados, com 
coleira, corrente no pescoço e só um cara branco, de pé, sorrindo e 
segurando a corrente. O que tá de pé é o cristão, o que tá de pé é o 
da família tradicional, é o da família de bem. Então a ideia é justamen-
te ir no lado contrário. Se isso é o bom, então eu sou o ruim, sacou? 
Se esse é o bom, eu sou o ruim. Se esse é o parâmetro, então o meu 
é o contrário, sacou? Então, é mais ou menos por ai.

Doença, vício! Eu gostaria de conseguir sair todos os domingos. Os 
domingos são sagrados. É uma coisa que eu percebi inclusive que eu 
peguei o gancho de uma entrevista dos Gêmeos. Tem uma parte mais 
prática que é muito mais fácil, principalmente em Brasília, de pintar. 
Domingo a cidade tá vazia. Todo mundo tá na igreja, quem não tá 
na igreja tá no churrasco, quem não tá no churrasco tá de ressaca 
em casa, o funcionalismo público tá tudo fechado, a maior parte das 
pessoas que transita pelo Plano Piloto não mora nele, as pessoas que 
moram nele não saem de casa. Então a cidade fica fantasma a mercê 
de quem quiser, com os comércios todos fechados e tal. 

Mas eu fiz um gancho em uma entrevista dos Gêmeos que eu achei 
muito massa. Se eu não me engano eles falaram que eles trabalharam 

E a cruz de cabeça pra baixo tem  
uma simbologia específica?

Você falou que tem uma pilha pra  
pintar. Que horas você pinta e  

como você gasta essa pilha?
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muito tempo em banco e que, justamente esse ponto, de que o úni-
co dia que eles tinham era o domingo e virou religioso para eles sair 
no domingo para pintar. Então eu gosto muito de fazer trabalho sem 
autorização e tal, então pra mim é muito mais fácil no domingo, de 
preferência de manhã cedo. Se eu já tô na pilha eu já acordo e vou, às 
vezes o mais cedo possível, às vezes não tão cedo, mas acordo e vou. 

Mas nem sempre é possível pintar todo domingo, sabe? Às vezes 
quando eu não to fazendo grafite eu tô pintando um quadro em casa, 
também porque domingo é basicamente o único tempo. Eu trampo 
12 horas aqui {no estúdio de tatuagem} de segunda a sexta e sábado 
umas 9 horas. Então, falta um pouco de energia, às vezes no domin-
go você quer só descansar e estar vivo para o resto da semana e tal. 
Mas eu busco pelo menos fazer um ou dois grafites por mês pra não 
deixar cair.

Eu vi esse do avião agora quando eu estava voltando de viagem! Ah, 
eu acho que o grafite tem vários subestilos, né? Sendo que eu consi-
deraria a pichação até um dos braços. Tem gente que faz mais vandal, 
faz mais trabalhos ilegais, tem gente que prefere fazer produções, 
fazer uma coisa mais trabalhada, mais elaborada e tal. E gosto dos 
dois. E gosto de fazer o que eu quiser. Porque você, quando vai pedir 
para alguém, eles falam assim: “Pode fazer o que você quiser, só não 
faz capeta, caveira, demônio, droga, não sei o quê, mulher pelada...”. 
Pô, a pessoa já tá podando! Tô dando pra ela uma parada... ela tem o 
direito, é a casa dela, mas aí eu também busco justamente os luga-
res onde eu posso fazer tudo o que eu quiser, do jeito que eu quiser. 

E eu gosto muito de lugares visíveis, onde as pessoas vão ver, é um 
ponto importante. Outro ponto é que eu busco também sair da minha 
zona de conforto pra não atropelar o trabalho de ninguém, nem em 
pichação. Às vezes acontece, mas eu evito bastante. Durante o ano 
de 2014, eu fiz mais ou menos uns 20 rooftops, que é tipo o topo do 
prédio, subir no prédio é uma loucura, pra não atropelar ninguém, é 
um lugar onde provavelmente vai durar mais o grafite. Então, dificul-
ta as pessoas apagarem. Normalmente é mais visto. É basicamente 
um conjunto de todos esses assim.

Você apresenta muita ousadia no seu 
trabalho de grafite, principalmente 

na escolha dos locais para grafitar, a 
exemplo daquele painel enorme que 

você fez no “buraco do tatu” da rodo-
viária e aquela tag gigante com seu 

nome que você botou no viaduto indo 
para o aeroporto. Como é a sua pilha 

de grafitar nesses lugares?
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Grafite de WOW em parceria com Buyu no “buraco de tatu” – Rodoviária de Brasília-DF. Foto de Renata Almendra, 2018
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Grafite de WOW em parceria com Buyu no “buraco de tatu” – Rodoviária de Brasília-DF. Foto de Renata Almendra, 2018

Já deu merda várias vezes. Vezes demais! Eu já tive que pagar 200 
horas de serviço comunitário, sem contar vários canais de televisão ri-
dicularizando e falando várias merdas. Não foi uma vez só. Polícia em 
geral curte, polícia gosta. Ontem eu tava pintando num buraco, tipo 
um túnel entre a praça do Conic e a Rodoviária Goiás ali, sabe? Sabe 
onde tinha um Cras antigamente? É um lugar onde mais tem usuário 
de crack e tava um carrego do caramba pintar lá, a galera mexendo e 
falando e tal. E a polícia chegou atrás deles e na hora que eles chega-
ram eu já falei “pronto, lá vem a polícia”. Eu tinha autorização nesse 
caso, só que nunca se sabe qual é a ideia deles. Eles podem às ve-
zes chegar dando uma dura só para depois ver que tinha autorização. 
Mas em geral eles curtem. Eles elogiaram, falaram “parabéns, estão 
reabilitando esse espaço, dando uma cara nova e tal”. 

O único problema, o problema maior é denúncia. 90% das vezes 
que eu tive problema com polícia foi alguém que passou, ligou pra 
polícia e a polícia chegou e falou assim: “Cara, eu sei que o que você 
tá fazendo é grafite, acho legal, você podia estar fazendo lá no meu 
bairro, eu ia achar ótimo. Mas você foi inventar de fazer aqui, alguém 
ligou, o pessoal provavelmente tá vendo eu te abordando, então eu 
tenho que mostrar o meu serviço, eu não posso simplesmente te dei-
xar passar”. Essa é a maioria, essa é a grande maioria. E quando não 
são chamados, a maioria curte. Mas tem casos de policial meio surta-
do, de chegar dando dura. Cara, uma vez eu tava pintando do lado de 
um lixão e o cara me fez deitar no chão, humilhando, o cara à paisa-
na botando a arma na minha cara, parecia que tava drogadão assim. 
Já rolou várias coisas assim, de polícias a heróis que querem ser po-
liciais, sabe?

Ah, já rolou várias vezes. Essa vez especificamente, a galera meio que 
pegou a gente pra cristo, porque era uma galera, um grupo grande 
pintando junto e aí quando a gente chegou no juíz ele determinou 
uma pena grandíssima, a começar por apagar o que a gente tinha 
feito. Aí, no que a gente foi apagar, era tipo numa dessas passagens 
subterrâneas do Eixão, é um lugar deteriorado, super abandonado, 
super já pintado, super já pintado. Nessa que a gente pintou já tinha 

E ainda no sentido da sua ousadia, 
você falou da galera que curte, que não 

curte, da velhinha que traz um bolo e 
tal. E a polícia? Tem muita gente que 

chama a polícia? E se a polícia só pas-
sa e te vê pintando num telhado?

E essa da mídia? De a mídia  
tentar te ridicularizar?
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um monte de coisa assim: “minha buceta”, “meu pau”, coisas extrema-
mente ofensivas para uma criança ver, sacou? E, enfim, determinaram 
que a gente tinha que voltar lá. Quando a gente chegou lá tava o pro-
motor lá e aí do nada chegaram vários canais de televisão e falando, 
e filmando “pichadores, não sei o que, não sei o que”. 

E aí tipo, eu não to nem aí, eu acho engraçado. Pra mim é marketing 
grátis, sabe? Falem bem ou falem mal, falem de mim. Comentarista 
tipo Alexandre Garcia, esses caras da Globo falando assim: “Isso é falta 
de amor da mãe, não sei o que...”. Eu acho engraçado. Vez ou ou-
tra aparece a galera também... Eu não vejo tv praticamente, eu nem 
tenho tv em casa. Mas vez ou outra a galera me marca tipo em repor-
tagem da Globo reclamando que a cidade tá pichada, ou reclamando 
que a cidade tá muito pintada, e mostrando meus trampos no fundo. 

Só que é isso, né? Eles buscam falar de alguns problemas para 
esconder outros problemas maiores, né? Essa é a verdade. Fala do 
presídio super populoso, super lotado, fala do quanto custa o preso... 
Esses dias eu vi umas postagem interessante que falava: “Cara, você 
que reclama que a gente paga r$4.000,00, que é o preço por presidi-
ário, você tinha que entender que na verdade esse preso está sendo 
super inflacionado, que na verdade eles estão roubando em cima dis-
so e você está apontando para o lugar errado, sacou?”. Então essa 
questão de mídia eu vejo só como uma mão do sistema, sabe? Tipo 
balança a mão de um lado para você não ver o que está acontecen-
do do outro lado. Então, eu não ligo não. 

O que eu acho engraçado é o que já aconteceu comigo várias ve-
zes. Eu sou pego pichando e na mesma semana saí uma matéria no 
Correio Braziliense falando: “Artistas fazem exposição internacional, 
venha conhecer”. Velho, o mesmo jornal, o mesmo jornal que me de-
tonou... não sabem que é a mesma pessoa, mas o mesmo jornal que 
me detonou, na semana seguinte faz uma chamada elogiando, enal-
tecendo. É engraçado! 

É tudo muito subjetivo, né? Porque na verdade é tudo tinta sobre 
a parede. Aí se você escreve seu nome só com uma linha preta, é pi-
chação, é feio. Agora se você coloca cor já é colorido, é bonitinho, 
então vale. Então assim, é uma coisa muito de leigo, né? As pessoas 
não sabem o que elas estão opinando na verdade. Até porque muitas 
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vezes eu faço coisas super agressivas, muito críticas e as pessoas fa-
lam assim: “Nossa, que bonito”. Não consegue nem ver o que é, né? 
Só veem a cor. “Nossa, que legal, colorido, né?”. Mal sabe ela, né, 
como vai ficar no final (risos). Mas assim, é estranho porque as pes-
soas não têm noção nenhuma do que é, elas só vão no instinto. E o 
instinto é: pichação é ruim, grafite é bom.

Cara, eu fui lá uma vez, em uma vez sozinho. Aí depois eu voltei lá com 
um brother e aí ele escreveu o nome dele e eu fiz o meio, da meta-
de para o meio. E aí a gente tava lá num domingo e ia voltar a abrir a 
pista do Eixão. Aí, a gente teve que sair. E aí a gente voltou uma ter-
ceira vez. Nessa terceira vez a gente foi pego, foi preso. Denúncia. 
E ai os policiais falaram assim: “Velho, por que você não vai pintar 
lá na minha quebrada? Lá é legal o que vocês estão fazendo. Mas aí 
vão inventar de pintar aqui...”. Trataram a gente super bem. Tipo as-
sim, na hora que a gente tinha que entregar as tintas pra polícia eles 
falaram: “Não, dá só as vazias, não tem problema não”. Tipo assim, 
me ajudando, sabe? O cara sabe que é caro e me ajudou, gosta do 
que eu tô fazendo. E depois dessa vez que a gente foi preso eu ain-
da voltei mais uma vez pra dar mais uns grauzinhos no personagem e 
meio que tentar terminar. Na verdade eu não terminei, tá interminado. 

Quero voltar, tem que estar nas condições ideais de temperatura e 
pressão. Só que assim, eu não sei te dizer em horas. Eu fui quatro ve-
zes, mas todas as vezes foram rápidas. Sempre domingo e eu nunca 
fiquei muuuito tempo. Só na primeira vez que eu fiquei mais tempo, 
fiquei bastante tempo. Mas depois nas outras vezes a gente não ficou 
mais de duas horas porque tem que ser muito rápido. Tem que ser 
muito rápido! As condições ideais de temperatura e pressão é o do-
mingo chuvoso porque o Eixão do Lazer não vai ninguém. Aquilo ali 
fica perfeito. É um segredo esse. Um segredo que eu to espalhando 
aí. Eu já falei isso para alguns amigos que foram lá e pintaram depois.

Total! Aqui, em primeiro lugar, legalmente é tudo tombado, né? Eu acho 
que é tombado como derrubado no chão, só se for. Que nem a gente 

Em quanto tempo você fez aquele trampo 
na rodoviária? Aquilo ficou gigante!

Tem muita diferença entre pintar em 
Brasília e nas cidades satélites?
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tava falando das passagens subterrâneas, muita coisa bem degradada. 
A galera falou que ia fazer um bocado de coisa na Copa e fez só um via-
duto desnecessário, que tipo assim, ali o trânsito já fluía normalmente. 
Foi só um viaduto bonito, superfaturado pra quando o gringo chegasse 
visse um viaduto, uma coisa nova. Então assim, o próprio cuidado com 
a cidade não existe, por mais que seja um patrimônio tombado. Mas 
por ser um patrimônio tombado, legalmente, já não pode pintar em lu-
gar nenhum, de jeito nenhum, sacou? Nesse aspecto do grafite aqui já 
é mais difícil de pintar.

Não tem. Porque na verdade em Brasília não tem muro, não tem pa-
rede, não tem esquina, não tem nada. Aí o grafite no Plano Piloto 
começou muito na W3 Sul, saca? Basicamente na W3 Sul. Aí tem mui-
to nessas passagens subterrâneas do Eixinho, essas caixas de energia 
que tem em cada quadra, só que a CeB apaga e aí fica numa guer-
ra com a CeB. Entre cada comércio também tem uma caixinha de 
energia. Então, você pode notar que tem algumas que ainda resis-
tem com trabalhos bem antigos, do próprio Mello, do Onio, eles tem 
bastante trabalho nesses lugares. É basicamente isso, W3 e essas cai-
xinhas. É difícil você arrumar um lugar para pintar. Tem esses viadutos, 
passagens subterrâneas, tem que quebrar um pouco a cabeça para 
conseguir sair disso aí. Até os próprios prédios são construídos para 
não irem até o chão, todos eles são vazados em baixo. Tudo é feito 
para não ter muros. O que é bom. Até porque as pessoas dizem as-
sim “eu não quero seu grafite no meu muro” e eu falo “eu não quero 
seu muro no meu mundo”. Sacou? E aí? Quem danificou mais o am-
biente? Qual é o verdadeiro crime ambiental? Saca? Porque a galera 
não se lembra que aqui era tudo natureza, animais, não sei o que. Aí 
constroem um bocado de coisas, a gente vez aqui e faz um desenho 
e “não, é crime ambiental!”

Nas satélites é outra vibe em vários sentidos. No sentido de que 
você chegar pedindo e quiser fazer um grafite da hora, as pessoas vão 
gostar muito, vão valorizar. Na fachada da casa, em qualquer lugar, 
em qualquer lugar. As pessoas pedem para que você faça, elas estão 
ansiosas por isso, elas não conhecem pessoas que fazem. Então toda 

E tem bons suporte aqui?
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vez que você faz... Até aqui também, mas lá mais. Tipo: “pinta aqui 
meu mercadinho”, “pinta ali o meu quarto”, “pinta o muro da minha 
casa”. Tem esse lado que é muito bom, as pessoas te recepcionam 
melhor, fazem questão de te ajudar: “Você precisa de um escada ou 
de um copo d’água, um cafezinho, um negocinho?”. 

Por outro lado, se você vai pichar ou fazer alguma coisa ilegal, você 
corre muito mais risco de levar tiro, de se fuder. Polícia não vai te abor-
dar da mesma maneira, sacou? Aqui a polícia vai te abordar, mas ela 
não sabe com quem ela está falando. Ela chega muito mais pianinha, 
na maioria das vezes ela chega muito mais pianinha. Isso varia muito 
também da sua postura. Assim, tipo se você não fica nervoso, todo 
agoniado, dando pala. Ou se você está senhor das suas ações, você 
sabe o que você está fazendo e você fala: “Velho, o que eu to fazen-
do aqui é isso, isso e isso”. Assim, às vezes eu não tô tão senhor, mas 
eu passo essa impressão, dou uma explicada, às vezes, dou até uma 
mentida pra poder fazer as coisas acontecerem da melhor maneira, 
com a melhor das intenções. Mas lá, não. Lá muitas vezes a polícia 
já chega quebrando o pau, não querem saber, são mais truculentos.

É, mas isso depende do que você está fazendo. Se você tiver fazendo pi-
chação ou throw up, bomb ou coisa assim, a população vai ser ainda pior 
do que aqui, sacou? Aqui eles ligam para a polícia, lá eles te dão tiro, li-
gam pra polícia, te dão tiro e mandam só buscar o corpo.

É, bastante. Eu moro num lugar que é na zona rural, então tem zero 
muros. E é relativamente perto do Plano, então acabo vindo muito 
pra cá. E tem uma relação do que o lugar merece. Tipo assim, eu 
acho que o Plano merece ataque de realidade, sabe, choque de re-
alidade, sacou? Precisa desse embate mesmo, que as pessoas que 
morem aqui, que as pessoas que visitem aqui entendam hoje que 
não está tudo bem, que hoje tem pessoas com outras ideias, que 
aqui não é essa cidade maquiada, bonita, planejada e que existem 
várias outras pessoas nos arredores e que estão passando veneno, 

Então os moradores são mais condescen-
dentes, mas a polícia é mais escrota?

E quais cidades do entorno que 
você pinta mais além do Plano? No 

Plano você pinta muito, né?
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sacou? E não cabe botar essa mesma mensagem na casa de uma 
tiazinha lá em Brasilinha, sacou? Não cabe botar essa mesma men-
sagem na casa de uma pessoa que mora na Estrutural. Então, assim, 
essa é a mensagem que eu mais gosto de passar, apesar de não 
ser a única. Então esse é o lugar onde eu acho mais interessante 
fazer isso. 

Agora eu já pintei quase todas as satélites, velho! Já pintei em 
Planaltina, Sobradinho, Planaltina de Goiás, São Sebastião, Paranoá, 
Itapuã, Santa Maria, Recanto das Emas, já pintei várias no Recanto, 
Samambaia, Ceilândia... É mais fácil eu falar as que eu não pintei. 
Acho que eu nunca pintei em Brazlândia, nunca pintei... poucas, em 
poucas eu não pintei. 

Cara, na maioria das vezes que eu vou pintar nesses lugares eu vou 
com alguém de lá, na maioria das vezes, na maioria das vezes. Ou, 
então, eu já olhei um muro que eu sei como é que eu vou fazer pra 
chegar, pra sair, já dei uma estudada antes pra não chegar tão nas 
caras.

Existe. Mas em Brasília, por ser uma cidade pequena não tem muito 
isso. Eu já tô há tanto tempo fazendo isso que eu não tenho isso. Eu 
já conheço as pessoas, as pessoas já me conhecem, eu tive uma loja, 
então eu acabo conhecendo todo mundo. Então eu não tenho mui-
to problema. É mais assim, tipo não vou me deslocar para um lugar 
às vezes distante pra não ter nenhuma perspectiva de aonde eu vou 
fazer, como eu vou fazer. 

Então, assim, eu tenho uma séria doença de ficar vendo muros. 
Às vezes eu tô dirigindo e falo: “Velho, para, para, para! Olha aquele 
muro ali! Olha aquela parede! Meu Deus!”. Quem não entende fala: 
“Velho, como assim aquela parede? O quê que é isso?”. Então to-
dos os dias eu tô olhando possíveis novos lugares. Isso não é uma 
delícia, mano, é doença! Eu nunca consigo satisfazer a necessida-
de, nunca tem droga suficiente, sabe? Eu sempre fico vendo mais e 
mais e mais e mais. Então assim, se eu dou um rolê, se eu for fazer 

E quando você vai pintar lá, quando você pin-
ta num lugar desses onde de repente você não 

conhece ninguém, como é?

E essa coisa mais territorial? De um cara que só 
grafita lá ver um outro que não é da área che-

gando e não gostar. Existe isso?
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qualquer coisa em outro lugar, eu já tô olhando. Aí às vezes eu vi al-
gum lugar, martelei como eu faria para chegar lá, vou no domingo e 
falo: “Não, aquele é o melhor lugar dos que eu vi nos últimos tem-
pos, o que mais vale a pena”.

Total. Total. Às vezes, tem assim. Eu gosto muito de fazer free style, 
que é tipo eu faço na hora o que eu quero fazer. Mas algumas vezes, 
principalmente esses projetos mais audaciosos exigem um estudo. 
E faz parte do que é o grafite também você olhar como fazer, como 
é que eu vou subir lá, a que horas, com quem, o quê que eu vou fa-
lar, o que precisa de material, se precisa levar escada, precisa levar 
extensor, precisa levar rolinho, quais cores, quantos rolinhos, quan-
tos não sei o que, quantas latas, precisa de mochila, de não sei o 
que. Tinha uma época que eu achei uma roupa de manutenção de 
ar condicionado. Então toda vez que eu ia subir em algum lugar eu 
botava a roupa do ar condicionado. Ou, às vezes, eu passo num lu-
gar antes, descubro o nome do gerente, aí eu sei que no domingo 
vai estar fechado. E se alguém pergunta eu falo: “Não, eu passei 
aqui e falei com o gerente tal”. Mentira! Eu não falei com o geren-
te tal. Saca? Mas tem todo um como fazer.

Às vezes, sim, às vezes, sim. Eu acho que eu sou uma das pessoas que 
menos faz desenhos prévios do que eu vou fazer. Mas, às vezes, eu faço. 

Eu faço parte de algumas crews. Faço parte de três crews na verdade. 
Tem uma crew que sou eu e o Otávio, o Kane. A crew chama Wicked 
Kidz. E tem uma outra crew que chama Várias Queixas. Essa crew é de 
uma galera do Nordeste, o Bigod faz parte também. E eu faço parte de 
uma outra crew que o Bigod começou também, que já é até mais estru-
turada. Na verdade cada uma tem meio que uma finalidade. Essa Wicked 
Kidz sou eu e um mano. Várias Queixas é de uma galera do Nordeste que 
é bem do pixo, bem da loucura, bem jogada. O Bigod que meio que co-
meçou, mas a galera seguiu sem ele, ele praticamente nem assina mais. 

Às vezes precisa fazer um estudo prévio do 
que você vai fazer na parede, a partir do 

tamanho dela e tal?

E inclusive os desenhos às vezes  
tem um estudo prévio?

Você falou que quase sempre pintou  
sozinho. Mas você já fez parte  

de alguma crew?
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Aí, tem uma outra crew que o Bigod começou e que eu faço parte 
também que se chama aBp, que é Academia Brasileira de Personagem. 
E aí é uma galera que é voltada para personagens especificamente, 
que realmente faz mais personagem do que letra em vários estados. 
A ideia é ter representações nas principais cidades do país. Várias 
Queixas é mais vandal, sabe, pixo e tal. A aBp já uma galera que fala: 
“Vamos fazer o melhor painel, vamos desenvolver um trabalho auto-
ral”. Cada um tem a sua pegada. É de personagens, mas de pessoas 
que tem uma trajetória mais longa. Eu sou o mais novo de tempo e 
de anos de idade. Eu tenho 26 anos de idade. Aqui em Brasília sou 
eu e o Guga. Em Salvador tem o Bigod e mais dois caras. Tem uma 
galera no Rio, em Recife, Minas, São Paulo. Aí é assim, a gente tenta 
se encontrar e alguns encontros que rolam, tenta se encontrar sem-
pre que um viaja para a cidade do outro, dá um suporte e tal, trampa 
junto e é massa. O Bigod só veio uma vez há uns 3 ou 4 anos atrás. 
Ele é super agregador da galera, ele é foda, uma pessoa muito mas-
sa também, um cara muito pra cima. Eu já estive na casa dele lá em 
Salvador, ele me recebeu super bem, é super humilde, a família dele 
é muito querida também. 

Então, é uma pegada, que é a única pessoa que eu tenho aqui em 
Brasília que eu mais colo. A gente trampa junto e mesmo antes de 
trampar a gente já pintava junto. E meio que a gente se identifica 
bastante, curte o trabalho um do outro, curte pintar junto e é isso. Já 
tivemos pretensão de criar marca de roupa, de fazer outras coisas, 
só que é um pouco corrido. É mais pra representar uma irmandade 
que a gente tem, sabe?

Na verdade, essa foi a primeira vez que eu fiz isso, né? Inclusive logo 
depois disso eu trampei fazendo a mesma coisa lá no México. Mas não 
costumo... Às vezes rola, mas foi a primeira vez que eu pintei no trampo 
de outra pessoa. Às vezes, uma pessoa pega um trabalho que é muito 
grande e fala assim: “Velho, vamos colaborar. Você faz o seu trabalho e 
eu faço o meu dentro dessa parte aqui”. Essa foi a primeira vez que eu 

E essa Wicked Kidz que é com  
o Kane, como é a pegada?

E tem essa parada de ajudar nos tram-
pos de outras galeras também, né? 

Outro dia eu liguei para o Gurulino e 
ele disse que estava fazendo um pai-

nel dele no Conjunto Nacional e você e 
o Moll estavam lá ajudando.
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pintei o trabalho de outra pessoa. É que era uma parada muito grande e 
acho que ele me chamou porque eu já tenho uma noção de pintar coi-
sas maiores. Ele falou: “Velho, eu não sei por onde eu começo, sacou? 
Eu não sei pra que lado vai”. Eu falei: “Velho, calma! Faz isso, depois isso, 
depois isso, depois isso.”. “Ah, mas será?”. Ele tava meio inseguro, en-
tão eu fui dar uma moral e foi massa. Foi um trampo comissionado, né? 
Um shopping. Então, ele tava recebendo uma comissão, eu pedi a minha 
parte também e então pra mim valeu a pena. Eu tava precisando. Pagou 
a minha viagem! Pagou a minha viagem de fim do ano.

Eu já fui pra Venezuela, pro México e para os Estados Unidos. Pintei 
em todos esses lugares. Às vezes, eu fui nas toras, às vezes conhecia. 
Às vezes, metade fui nas toras e metade conhecia. Por exemplo, na 
Venezuela eu fui um mês, eu só conhecia um cara que ele falou as-
sim: “Velho, não vou ser nem eu que vou te receber na minha casa, 
vai ser outra pessoa, vai ser essa galera aqui”. E passou o facebook. 
Aí, eu comecei a trocar ideia com pessoas na internet que me rece-
beram lá. Tipo assim, era uma galera do meio que estava ajudando a 
organizar um festival. Aí, eu fui em parte para esse festival e em parte 
eu fiquei na casa deles. Só que, olha como é engraçado, na metade 
do caminho eles deixaram de participar desse festival por problemas 
políticos lá na Venezuela. Mas mesmo assim me receberam na casa 
deles, eu passei o natal na casa deles, na casa de pessoas que eu não 
conhecia antes. E depois eu fui para esse festival, conheci uma ga-
lera foda. No total eu fiquei um mês na Venezuela, mas tem que ter 
bastante cara e coragem para se jogar.

Eu acho da hora! Tá valendo! Só não tá valendo você falar que é a 
mesma coisa que foi feita em outro ambiente. É uma coisa totalmente 
válida: é arte de rua, sei lá, é street art, é arte de museu. Não é exa-
tamente a mesma coisa do que a pessoa fez...

E onde você já pintou no exterior?

O quê que você acha de quando 
grafite vai para museu ou galeria?
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“La santa muerte verde”- Grafite de WOW em Mazatlan, México. 
Foto de Eltaphia, 2017.
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Uma das principais regras de atuação na rua está no respeito à inter-
venção de quem chegou primeiro em um determinado lugar. A partir 
do momento em que um espaço foi ocupado por um pixo ou grafi-
te, este passa a pertencer somente àquele primeiro ocupante. Surge, 
portanto, o termo “atropelar” ou “rasurar”, que significa pintar por 
cima do outro, disputando o espaço e, de certa forma, estragando a 
intervenção feita por quem chegou anteriormente a um lugar. Trata-
se sobretudo de um comportamento territorial a partir da marcação 
dos espaços.

Grafite rápido, não autorizado, feito com letras gordas e com o uso 
de poucas cores.

Grupo de grafiteiros que se unem sob um tema comum ou que saem 
para pintar juntos. As crews podem ser locais, mas também podem 
extrapolar barreiras territoriais e ter membros espalhados por diversas 
cidades e países. Geralmente o nome da crew é colocado juntamen-
te com o vulgo do grafiteiro nas intervenções.

Também chamada de rooftops, é o ato de pixar em lugares altos, como 
topo de edifícios, viadutos e outdoors.

Turma de amigos que se reúne para conversar, ouvir música, consu-
mir drogas, que gosta de sair junto para se divertir em festas, shows 
e outros eventos. Geralmente estão sempre prontos para proteger e 
defender uns aos outros.

As gangues normalmente são associadas às galeras que entram em 
brigas, rivalidades e “guerras” com outros grupos, podendo vir a pra-
ticar alguns delitos, como roubos, assaltos, pichações.

Brigas entre gangues, que podem resultar em pancadarias, espanca-
mentos e até em mortes.

Gíria usada por pixadores para se referir a cidadãos civis que se auto 
incubem um poder de polícia, se julgando no direito de coibir atos 

Atropelar/ rasurar

Bomb

Crew

Escalada

Galera

Gangue

Guerra

Herói
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de intervenção urbana. Os heróis geralmente atuam em regiões mais 
desassistidas pelo poder público. 

São cartazes colados pelas cidades como uma forma de intervenção 
urbana. Diferentemente do grafite e da pixação, os interventores que 
usam a prática do lambe lambe têm mais tempo de se concentrar e 
trabalhar na confecção do cartaz, se preocupando posteriormente 
somente com o local da aplicação. A prática é também conhecida 
somente como lambe. 

Gíria usada por gangues de pixadores. Refere-se a um valor pago 
por uma pessoa para poder passar a fazer parte de uma determinada 
gangue. Os valores não necessariamente são em dinheiro e objetos 
como latas de spray, óculos, bermudas, bonés e tênis também são 
aceitos como pedágios. 

Intervenção urbana de maior proporção, previamente planejada e es-
tudada antes de ser realizada no espaço público.

Termo usado por gangues e galeras para designar lugares na perife-
ria, seja onde moram e/ou onde atuam com as intervenções. A ideia 
de quebrada traz uma ambiguidade conceitual, pois a mesma pode 
ser entendida como um lugar da periferia marcado pela pobreza e 
pela violência, mas também como espaço de criação de laços de so-
ciabilidade e pertencimento. 

Disputa de dança de break geralmente realizada em eventos de 
hip hop.

Gíria comumente usada para se referir a policiais.

Ser pego pela polícia, se dar mal.

Termo muito comum entre os jovens e refere-se às saídas para dar 
uma volta ou se divertir. No caso do grafite e da pixação, a expressão 
“sair para dar um rolê” significa sair para pintar a cidade. 

Lambe-lambe

Pedágio

Produção

Quebrada

Racha

Robocop

Rodar

Rolê
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Uma sigla é a abreviação das iniciais do nome de gangues de pixa-
ção, por exemplo: LUA (Legião Unida pela Arte), GSJ (Grafiteiros Sem 
Janta), GSL (Grafiteiros Sem Lei).

Técnica que se apoia em uma matriz de papel ou acetato perfurada 
com o desenho, letra ou ilustração a ser estampada através do uso 
de tintas ou aerossol em um suporte fixo, como muros e paredes. No 
grafite, essa técnica foi muito difundida pelo artista britânico Banksy.

Termo muito usado por pichadores para se referir à assinatura.

Gíria comumente usada para “trabalho”. No caso das intervenções 
urbanas, fazer um trampo significa fazer um grafite, seja autoriza-
do ou não.

Abreviação para vandalismo. Relaciona-se às intervenções urba-
nas realizadas com o intuito de depredar, estragar ou sujar espaços 
públicos. 

Gíria brasiliense utilizada como vocativo de tratamento para chamar co-
legas. Substitui outra gíria mais comumente utilizada – “cara”.

Apelido. Nome pelo qual grafiteiros e pixadores são conhecidos nas 
ruas e assinam as suas intervenções em espaços públicos da cidade. 
O vulgo é uma forma de manter o anonimato e preservar a identida-
de pessoal dos interventores.

Sigla

Stêncil

Tag

Trampo

Vandal

Véi, velho

Vulgo



As imagens que ilustram este livro apresentam as intervenções de diversos 
grafiteiros e pichadores que contribuíram com essa publicação ao nos conce-
derem a entrevista.  Em sua grande maioria, tais imagens foram publicadas 
anteriormente nas redes sociais dos entrevistados (Facebook e Instagram) e 
estão abertas e disponíveis para acesso por qualquer interessado. Muitas des-
sas imagens não apontam o autor da fotografia, o local de sua realização ou 
a data. Optamos por colocar nas legendas apenas as informações fornecidas 
pelos grafiteiros e pichadores em suas publicações.
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