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RESUMO 
Durante o ano de 2008, algumas instituições do circuito artístico paulistano sofreram 
ataques por parte de grupos de pichadores. O ataque à 28ª Bienal de São Paulo foi o que 
mais repercutiu na mídia nacional e internacional, dilatando o debate e mobilizando diversas 
instâncias em direção ao tema da pichação. Levantaram-se questionamentos sobre a 
pichação enquanto prática artística e também sobre o papel de grandes instituições como a 
Bienal de São Paulo. O presente artigo aborda a inserção da pichação no circuito da arte a 
partir dos eventos de 2008. 
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ABSTRACT 
During 2008, some institutions of São Paulo art scene suffered attacks by taggers groups. 
The attack on the 28th Bienal de São Paulo was the most reflected in national and 
international media, expanding the debate and mobilizing various institutional bodies towards 
the subject of pichação. Questions have been raised about the pichação as an artistic 
practice, and also on the role of major institutions such as the Bienal de São Paulo. This 
article will address the integration of pichação in art circuit from the events occurred in 2008. 
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A prática da pichação atingiu um enorme grau abrangência e apropriação das 

superfícies da cidade, conferindo a si mesma um nível de especificidade dentro das 

diversas formas de intervenção urbana. Considerando o modo quase onipresente 

como a pichação se estabeleceu em São Paulo e em tantos outros centros urbanos, 

sendo ela uma prática que desafia o conceito de propriedade privada e que não 

reconhece nenhuma autoridade institucional, por que buscar no campo artístico o 

espaço para sua legitimação? 

A pichação é muitas vezes entendida como a degenerescência do grafite, uma vez 

que este último vem se legitimando cada vez mais no campo da arte 

contemporânea, dispondo hoje de galerias especializadas e de eventos focados 

apenas nesse segmento. No campo jurídico brasileiro, o grafite já se encontra 

diferenciado da pichação, desde que “realizado com o objetivo de valorizar o 

patrimônio público ou privado mediante manifestação artística”.1  

Diferentemente do grafite que geralmente privilegia representações figurativas com 

um intenso trabalho no uso de cores, a força expressiva da pichação concentra-se 

na sua ilegibilidade e no seu preenchimento exaustivo das superfícies urbanas. Se 

um paralelo pudesse ser feito, diríamos que a pichação está mais próxima dos tags2 

do que das pinturas do grafite, pelo fato de ter na escrita a base de sua construção 

formal. A pichação paulistana, em sua amplitude como fenômeno, é uma 

manifestação urbana complexa. Numa cidade com a densidade demográfica de São 

Paulo, sua presença é maciça. Mesmo com campanhas municipais que 

disponibilizam espaços para o grafite, muitas vezes é a pichação que impressiona 

quem visita a cidade. 

A partir do ano de 2008, a pichação entrou em pauta nos debates sobre arte em 

razão dos ataques ocorridos a três instituições legitimadoras do campo artístico: o 

Centro Universitário Belas Artes, a Galeria Choque Cultural e a 28ª Bienal de São 

Paulo.3 Apesar de terem sido executados coletivamente com a presença de 

inúmeros pichadores, os ataques foram idealizados por um único personagem, na 

época aluno do curso de Artes Visuais do Centro Universitário Belas Artes, Rafael 

Augustaitiz. Reconhecendo o potencial técnico e suas habilidades para o desenho, 

um amigo o incentivou a buscar uma formação universitária. Sem nunca deixar de 

ser pichador, Rafael ingressou nessa universidade com bolsa integral. Ao final do 
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curso, como normalmente exigido na formação em Artes, ocorre a entrega do 

Trabalho de Conclusão de Curso seguido de uma exposição final da turma. Essa foi 

a ocasião escolhida por Rafael para, literalmente, sacrificar seu diploma. Com a 

ajuda operacional de um colega da pichação, Cripta Djan, Rafael conclui sua fase 

universitária pichando toda a exposição e outras dependências da universidade, 

proclamando essa ação como sendo “o seu TCC”4, reivindicando publicamente o 

reconhecimento da pichação como arte. No mesmo ano, outros dois ataques foram 

organizados, sendo o último deles – o ataque à 28ª Bienal de São Paulo – o que 

mais gerou repercussão. Programada para o dia da abertura ao público, a ação dos 

pichadores causou uma reação enérgica da segurança da mostra e culminou com a 

prisão de uma única pichadora, Caroline Pivetta. A Fundação Bienal de São Paulo 

prestou queixa e realizou boletim de ocorrência logo após o ocorrido. Porém, por 

denúncia feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, abriu-se um processo 

contra Caroline, acusada de formação de quadrilha e crime contra a paz pública. Do 

momento de sua prisão até a concessão de liberdade provisória transcorreram-se 52 

dias, o maior período de detenção por pichação já registrado no país. 

Com um título que sugeria a interação – Em Vivo Contato – o discurso curatorial da 

28ª Bienal de São Paulo se dizia interessado na permeabilidade entre arte e 

sociedade, apresentando “um novo formato de exposição, [...] outra relação do 

público visitante com os trabalhos expostos, lançando desafios, provocações, 

levantando inquietações”.5 Uma das estratégias para se alcançar esse objetivo foi a 

decisão polêmica de deixar o segundo pavimento do prédio da Fundação Bienal 

vazio, conforme indica o texto dos curadores Ivo Mesquita e Ana Paula Cohen para 

o guia da mostra: 

PLANTA LIVRE: Ao contrário das bienais anteriores, que 
transformaram todo o interior do pavilhão modernista em salas de 
exposição, desta vez o segundo andar está completamente aberto, 
revelando sua estrutura e oferecendo ao visitante uma experiência 
física da arquitetura do edifício. É nesse território do suposto vazio 
que a intuição e a razão encontram solo propício para fazer emergir 
as potências da imaginação e da invenção. Esse é o espaço em que 
tudo está em um devir pleno e ativo, criando demanda e condições 
para a busca de outros sentidos, de novos conteúdos.6  

A inserção da pichação no campo da arte ocorreu na esteira da institucionalização 

do grafite, mas guarda particularidades. No caso da Bienal invadida, o 
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tensionamento resultante da ação dos pichadores aconteceu em um momento de 

forte crise institucional. Rotulada como a “Bienal do Vazio” também como referência 

ao fato de contar com apenas 54 artistas – um número pequeno se comparado às 

edições anteriores que tiveram 130 artistas (2004) e 100 (2006) – a 28ª edição 

construiu a linha de defesa conceitual em torno do andar vazio e das demais 

estratégias curatoriais primeiramente como uma inovação do formato bienal, 

explicitado no título, extraído de um trecho do texto de Lourival Gomes Machado, 

diretor artístico da 1ª Bienal de São Paulo (1951), o qual dizia que “a Bienal deveria 

cumprir duas tarefas principais: colocar a arte moderna do Brasil não em simples 

confronto, mas em vivo contato com a arte do mundo”. Porém, ao longo da duração 

da mostra e após o seu encerramento ficou evidente a situação em que se 

encontrava a Fundação Bienal – na época com uma dívida de mais R$ 4 milhões – e 

os verdadeiros motivos pelos quais se deixou vago um espaço de mais de 12 mil 

metros quadrados. 

O pressuposto conceitual do “andar vazio” foi, segundo os pichadores, o pretexto 

para a concepção da ação e também foi usado pela defesa de Caroline Pivetta. Seu 

advogado afirmou na época que pretendia “pedir absolvição porque Caroline nada 

mais fez do que responder aos pedidos da curadoria da Bienal, que convidou as 

pessoas para se manifestarem artisticamente no andar vazio".7 

 
    Registro do momento da pichação do andar vazio da 28ª Bienal de São Paulo  

Fonte: Folhapress 
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Grafite Fine Art 

A cidade de São Paulo é hoje considerada uma das capitais da arte urbana, 

frequentemente citada como um “museu a céu aberto”. Um exemplo disso é o 

projeto MAAU – Museu Aberto de Arte Urbana. O termo museu usado no título 

funciona como conceito, pois não se constitui de um espaço museográfico. O MAAU 

utiliza a estrutura de uma área urbana pré-existente como suporte para o trabalho de 

artistas convidados. Surgido em 2011 por uma iniciativa dos artistas Binho Ribeiro e 

Chivitz após serem detidos juntamente com outros grafiteiros pela polícia de São 

Paulo, por pintarem as vigas de sustentação de um elevado do metrô no bairro 

Santana. Após a liberação, o grupo conseguiu autorização para criar o museu, com 

apoio da Secretaria de Estado da Cultura, do setor Educativo da Galeria Choque 

Cultural, do Paço das Artes, entre outros. O sucesso que o grafite tem hoje pode dar 

a impressão que seu processo de institucionalização ocorreu sem muitos 

sobressaltos, e nesse sentido o MAAU e a circunstância que o gerou são reflexos de 

um território ainda em construção. 

Paralelamente, o ano de 2008 foi emblemático para a arte urbana internacional. 

Meses antes da abertura da 28ª Bienal de São Paulo, entre 23 de maio e 25 de 

agosto daquele ano, realizou-se no Tate Modern em Londres a primeira grande 

exposição de Street Art em um museu, um “marco em termos de legitimação do 

movimento”8. Foi também a primeira vez que a instituição comissionou artistas para 

interferirem diretamente nas paredes do edifício.9 Entre eles estava a dupla de 

grafiteiros brasileiros Os Gêmeos, formada pelos irmãos Octavio e Gustavo 

Pandolfo, considerados pioneiros do gênero no mercado de arte internacional.  

De vandalismo à arte, a passagem se deu ao abordar o grafite com argumentos que 

o aproximaram das práticas artísticas. Em seu livro O que é Graffiti, Celso Gitahy 

afirma de maneira simplória que “uma das diferenças entre o graffiti e a pichação é 

que o primeiro advém das artes plásticas e o segundo da escrita” (GITAHY, 1999, p. 

19). Esta afirmação parece querer evidenciar o valor artístico do grafite, mas talvez 

seria mais preciso considerar que o grafite foi “incorporado” ao campo artístico, e 

não “advindo” dele. A inserção do grafite no circuito da arte ocorreu de forma 
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pioneira nos Estados Unidos e chamou-se de Post-Graffiti Movement ou Street Art. 

Foi notória a realização, em 1983, da exposição Post-Graffiti Artists, na Sidney Janis 

Gallery, Nova York Post, com a participação de vários grafiteiros como Futura 2000, 

Keith Haring, Jean Michel-Basquiat, entre outros. Sobre essa inserção, Anna 

Waclaweck esclarece alguns pontos:  

Enquanto para alguns grafiteiros a motivação para criar trabalhos 
para galerias era principalmente um método de reverter o status 
negativo que o grafite atraía nos trens do metrô, para os donos de 
galerias comerciais, trazer o grafite para dentro era 
predominantemente um exercício de capitalizar uma nova tendência. 
O grafite primeiro encontrou seu caminho para as galerias numa 
pequena escala durante o começo da década de 1970. Durante os 
anos 80, entretanto, especificamente entre 1980 e 1983, o trabalho 
de grafiteiros foi proclamado como o próximo grande achado artístico 
no mundo da arte de Nova York. (WACLAWECK, 2008, p. 125) 

Com esse precedente, museus e galerias possuíam um forte argumento para que o 

campo se abrisse à essa nova visualidade, não sem antes enfrentar resistência dos 

governos e da mídia. Entre o final dos anos 70 e início dos 80, como afirma Paulo 

Knauss, “o rótulo da pichação serviu para homogeneizar um campo de 

manifestações diversas e muito variadas em seus sentidos e soluções formais”. 

(KNAUSS, 2001, p. 342). Isso mostra que durante algum tempo a delimitação entre 

uma prática e outra encontrava-se diluída. Ainda segundo Knauss, foi no ano de 

1983 que pela primeira vez se noticiou na imprensa brasileira o grafite como uma 

“tipologia artística”.10 A partir das primeiras exposições de grafite em espaços como 

o MAC-USP em 1983 e Funarte (RJ) em 198411, identifica-se que sua inserção 

enquanto street art foi possível primeiramente através da atuação de instituições 

públicas, e apenas posteriormente se expandiu ao circuito comercial.  

Para Célia Antonacci Ramos, “essas mostras organizadas em espaços selecionados 

não são propriamente de grafites, mas de trabalhos de grafiteiros. O grafite é 

indissociável de seu contexto” (RAMOS, 1994, p. 61). Nota-se um esforço da autora 

em distinguir a prática do grafite quando realizado dentro do espaço institucional e 

perceber com isso, que elementos são negociados nessa transição espacial. Com 

uma abordagem que converge para o mesmo ponto, Andrea Tavares propõe 

“entender que a imagem do grafite não é apenas o desenho no muro, mas toda a 

situação nomeada pela intervenção no muro” (TAVARES, 2009, p. 23).  
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Abre-se o debate que questiona o fato de grafites serem feitos para o contexto de 

galerias, sustentado sob a afirmação de que assim, perdem o seu potencial 

transgressor, paradoxalmente uma característica essencial para sua constituição 

como movimento. Cruzam-se duas críticas: a de que o grafite subverte sua essência 

transgressora – ou seja, subverte sua subversão – e a de que o campo da arte atual, 

cada vez mais permeado por vínculos corporativos, deixou de ser o local da 

experiência crítica, tão presente nas décadas de 60 e 70. Para críticos como Guy 

Amado e Luizan Pinheiro a arte urbana é considerada um imaginário travestido de 

uma estética marginal porém que serve ao mercado sem questioná-lo. O mercado 

da arte – saturado pela visualidade do que se chama “estilo internacional” ou o 

“estilo bienal” – encontrou na arte urbana uma possibilidade de se renovar, e desta 

forma, forjar um novo ramo de investimentos, que, em uma década, atingiu uma taxa 

de crescimento de 90% (2002 – 2012).12  

Bienais do Pixo 

A postura da Fundação Bienal e da curadoria da mostra após o episódio da 

pichação foi lida como contraditória ao seu próprio discurso. No texto intitulado “Faz 

sentido o curador da 28ª Bienal Ivo Mesquita tirar o corpo fora desta maneira?", 

Patrícia Canetti afirma que:  

Então, o que vivemos nesta bienal, que pretendia debater sobre os 
formatos de bienais e a importância da existência de centenas delas 
em vigor atualmente, foi uma cisão esquizofrênica. De um lado, os 
curadores obsessivamente apegados à sua "obra" (e ao seu formato) 
e, do outro, a pichadora Caroline presa, lembrando a todos nós que a 
intervenção dos pichadores tinha estado ali fazendo a sua parte, 
questionando o formato daquela própria bienal.13 

Em sua resposta, os curadores disseram estar “de acordo de que a punição para 

Caroline Pivetta foi pesada e inadequada”14, mas também fizeram um apelo à classe 

artística para o autoritarismo e censura causados pela ação dos pichadores. Dois 

anos depois, a 29ª edição faz um convite oficial aos pichadores, decidindo expor 

apenas registros – fotografias e vídeos – das pichações, que segundo a curadoria 

“ajudam [...] a evocar o fato de que nem tudo que é arte o campo institucional é 

capaz de abrigar ou de entender plenamente.”  Com o título “Há sempre um copo de 

mar para um homem navegar”, os curadores Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos 
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apresentam em seu texto curatorial as estratégias para aproximar os conceitos de 

arte e política:  

A 29ª Bienal de São Paulo pretende, por tudo isso, oferecer 
exemplos de como a arte tece, entranhada nela mesma, uma 
política. Política que não se confunde com práticas parlamentares ou 
com ativismo social – ainda que por vezes alianças legítimas entre a 
arte e essas instâncias sejam realizadas –, mas que é capaz, ao 
articular opacidade e inteligibilidade discursiva, de desafiar modos já 
estabelecidos de entendimento do mundo.15  

 
Registro da participação do “Pixação SP” na 29ª Bienal de São Paulo 

Fonte: G1 
 

O convite oficial pode nos mostrar uma abertura ao diálogo, ou pelo menos sinaliza 

o desejo de não ignorar o incômodo gerado na edição anterior. Fez parte dessa 

articulação um diálogo com Juca Ferreira, então Ministro da Cultura. Entretanto, o 

convite não garantiu ao evento imunidade à ação dos pichadores, que desta vez, 

picharam a instalação Bandeira Branca – obra que apresentava três urubus em cima 

de três superfícies geométricas que simulavam túmulos – de Nuno Ramos. Quando 

a instalação foi concluída, já havia um abaixo-assinado com mais de 2.700 nomes 

para ser retirada, em razão da presença dos animais e os urubus foram retirados por 

ordem do IBAMA após a abertura.  

Na ocasião, Nuno comentou que “a histeria e a desinformação geradas em torno da 

obra criaram um clima propício à violência e estimularam a ação do pichador”, no 

entanto optou por não prestar queixa, por acreditar que “a polícia nunca deve ser 

chamada à cena cultural”.16 
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Pichação na instalação Bandeira Branca, de Nuno Ramos, 29ª Bienal de São Paulo  

Foto: Filipe Araújo/Agência Estado 
 

A atitude de pichar parece não ter tanta relação com as polêmicas em torno da 

utilização de animais ou qualquer outra causa ecológica que pudesse ser provocada 

pela obra de Nuno Ramos. Em seu texto “Pichações e Urubus”, Lorenzo Mammi 

afirma que: 

Toda Bienal traz alguma polêmica que não é propriamente estética, e 
que acaba ocupando, nos jornais, um espaço equivalente ou maior 
do que aquele das resenhas críticas. É normal, por se tratar de um 
evento de massa baseado em obras que não falam a linguagem de 
massa. Em geral, são discussões que acabam tendo certa 
relevância, porque ajudam a avaliar o grau de aceitação que a arte 
contemporânea tem junto à opinião pública. (MAMMI, 2012, p. 157) 

 
Comparando as formas de inserção do grafite e da pichação no campo artístico, 

tendo como principais acessos, exemplificados nesse texto, a Bienal de São Paulo e 

o mercado da arte, verificam-se duas estratégias que embora semelhantes, se 

diferenciam de maneira sutil. A entrada da pichação no campo da arte, através de 

sua participação na Bienal, deu-se com argumentos que criticavam a 

mercantilização da arte de rua. Por sua vez, o grafite nunca negou o desejo de se 

legitimar e defendeu abertamente o retorno financeiro como consequência de sua 

profissionalização. No Artprice Report 2012/2013, Os Gêmeos aparecem entre os 

cinco artistas brasileiros listados no Top 500 Contemporary Artists – juntamente com 
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Beatriz Milhazes, Vik Muniz, Adriana Varejão e Cildo Meireles. Entretanto, é curioso 

notar que os irmãos nunca participaram de uma Bienal de São Paulo, evidenciando 

a arte urbana como gerador e fruto de um nicho próprio, que exerce a dupla função 

de valorização e legitimação.  

Os casos apresentados nos mostram como é complexa a tarefa de articular as 

proposições artísticas e seus objetivos quando confrontados com situações reais 

que agem no limite do espetáculo. O conceito formulado por Guy Debord é 

entendido segundo Jacques Rancière, que, em sua reflexão sobre o papel do 

espectador, compreende o espetáculo como a exterioridade, o reino da visão: “A 

contemplação que Debord denuncia é a contemplação da aparência separada de 

sua verdade, é o espetáculo de sofrimento produzido por essa separação” 

(RANCIÈRE, 2012, p. 12). Separação que isola o sujeito de uma atuação efetiva na 

construção das práticas simbólicas. Assim, a pichação reivindica uma nova forma de 

participação na sociedade, realocando – dentro do campo da arte – o debate sobre a 

transgressão. 

  

 

                                                             
Notas 
 
1 A Lei 12.408 de 25 de maio de 2011 altera o art. 65 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para 
descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas em embalagens do tipo 
aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. Como consta no artigo 6º, § 2º da nova lei “Não constitui crime a 
prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 
artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado 
e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e 
das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio 
histórico e artístico nacional.” Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12408.htm. 
2 Antes do uso da palavra graffiti, os praticantes se definiam como writers (escritores). Tag no vocabulário urbano 
é a abreviatura da assinatura, as iniciais do nome do grupo, ou do nome do pichador/grafiteiro.  
3 Os “ataques” foram ações organizadas por coletivos de pichadores. Realizados entre junho e outubro de 2008, 
tiveram como alvo o Centro Universitário Belas Artes (11/06/2008), a galeria Choque Cultural (06/09/2008) e a 
28ª Bienal de São Paulo (26/10/2008). 
4 Relato extraído de entrevista realizada por telefone, concedida em janeiro de 2016. 
5 Jornal da 28ª Bienal de São Paulo, p.05. Disponível em http://www.bienal.org.br/publicacao.php?i=2078. 
6 28ª Bienal de São Paulo: guia. 2008, p. 21. 
7 “Pichadora da Bienal pode ser condenada a três anos de prisão nesta terça” - Folha de São Paulo. Cotidiano, 
17/02/2009. 
8 Artprice – Contemporary Art Market 2011/2012 Report, p. 47. 
9 As informações sobre a mostra foram encontradas no site da Tate Modern http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-
modern/exhibition/street-art, acesso em 08/05/2016. 
10 Notícia veiculada no Jornal do Brasil de 19/12/1983 com o título “Os muros estão cobertos: grafite e pichação”, 
em referência a uma exposição que estava sendo organizada para janeiro de 1984, na Galeria Thomas Cohn, no 
Rio de Janeiro. 

http://www.bienal.org.br/publicacao.php?i=2078
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/street-art
http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/street-art
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11 Em 1983 o MAC-USP realiza a mostra “Arte na rua”, que reuniu grafiteiros da cidade de São Paulo para ações 
no Museu e pelas ruas. Em 1984 a Funarte do Rio de Janeiro realiza a exposição coletiva “Intervenções 
Urbanas”. 
12 Artprice. Op. cit. p. 47. 
13 “Faz sentido o curador da 28ª Bienal Ivo Mesquita tirar o corpo fora desta maneira?”, Patrícia Canetti. 
Publicado originalmente no site www.canalcontemporaneo.art.br, em 15/12/2008. Disponível em 
http://www.forumpermanente.org. 
14 “Caso Caroline: algumas questões não consideradas”. Ivo Mesquita e Ana Paula Cohen. Folha de São Paulo, 
18/12/2008. 
15 29ª Bienal de São Paulo, 2010, p. 20. 
16 “Nuno Ramos não presta queixa contra Rafael Augustaitiz, que pichou sua obra na Bienal” - O Globo. Cultura, 
26/09/2010. 
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