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1. RUGIDOS E GARGALHADAS DE BERSABÉIA 

 

Também crêem esses habitantes, que existe uma outra Bersabéia 
no subterrâneo, receptáculo de tudo o que lhes ocorre de 
desprezível e indigno, e eles zelam constantemente para eliminar 
da Bersabéia emersa qualquer ligação ou semelhança com a 
gêmea do subsolo. (CALVINO, 1990, p. 103) 

  

Uma cidade irmã, reflexo de outra, um espelho que não denuncia e nem sequer 

tem condições de dizer claramente quem está de frente para ele, quem é o reflexo e 

quem é o refletido.  Gêmeas idênticas não pela superfície, mas pelo avesso de si 

mesmas, reflexos subterrâneos nada divisíveis, reflexo e refletido na mesma cidade. 

Invenção de uma gêmea paradoxalmente antagônica, enterrada na própria terra da que 

se julga reflexora, espelho-terra, solosubsolo, uma outra dentro da mesma, nada abaixo, 

nada acima, tudojuntoemisturado. Uma dualidade do avesso, avessada, tornada avesso, 

denunciada como avesso, avesso urrante, arredio e juvenil, avesso travesso, visível, 

audível, trilha sonora daquela que se julga da superfície, distinta. Avesso que, ao se 

negar a nulidade à qual se esperava a rendição acovardada, ergue-se sem ser visto, 

escolhe para si uma vida-ensaio, escolhe marcar o mundo sem nem perceber que o faz 

com tanta força. Que tipo de educação ele teve? Surpreendentemente, o avesso do 

mundo (mal-educado ou sequer educado?) está definitivamente em larga escala no 

mundo! 

 

O que não consigo suportar neles é a maneira com que levantam 
os olhos. [...] Que não nos deixemos induzir no erro: “não 
julgueis”, dizem eles, mas mandam para o inferno tudo o que 
atravessa no caminho deles. [..] a moral é atrelada a esses 
mesquinhos – conhecem muito bem a utilidade da moral! É a 
moral que melhor permite levar a humanidade pelo nariz! [...] 



 

 

desse modo colocaram a si próprios, a “comunidade”, os “bons e 
os justos”, de uma vez por todas, de um lado, do lado da 
“verdade” – e o resto, o “mundo”, do outro. (NIETZSCHE, 
2007, p. 84) 

 

Negação dependente, inseparável, gêmeas siamesas, um mesmo poema, cidade 

como obra de arte. Que superfície existe sem seu próprio avesso? Que prazeres 

estéticos, talvez referendados por outros regimes de valores diferentes de certa 

oficialidade, podem ser provocados por aquilo que é do avesso? 

 

A feiúra, valendo por si mesma, passa a constituir um prazer 
estético. Qualquer forma de poética da cidade recolhe nela os 
dons de se renovar. Assim, a percepção sensível de uma cidade, 
em suas mais diversas manifestações, assegura a legitimidade, a 

posteriori, de qualquer intervenção plástica feita na cidade. E os 
olhares dos cidadãos, confortados pelos dos fotógrafos, dos 
escritores, tiram proveito do fato da cidade parecer nada rejeitar. 
(JEUDY, 2005, p. 82) 

 

Não à toa, o isolamento intra-terrestre da Bersabéia indigna, ganhou um nome 

tão íntimo – cidade gêmea –, consanguinidade evidente, distância e proximidade num 

mesmo ritual, além do bem e do mal; o nojento enterrado constituindo o chão de onde 

se ergue esta cidade; uma cidade que vive neste equilíbrio belamente desequilibrante, 

entre a intimidade geminiana e o avessamento do indigno, harmonia dissonante, é 

música contemporânea em descompasso urbano. Imoralidades apaixonantes, prazeres 

nojentos, odores atratores, perversões indizíveis, fabulosas desordens, encantadores 

crimes – tudo num subsolo rasgador de solo, conhecedor da arquitetura que ele próprio 

parece erguer sem ser visto e nem declarar autoria, potencializador de seu 

assujeitamento ao invisível, e nada calado, ali dentro da terra, ele trama suas mágicas 

erupções silenciosas, hábeis em não serem pegas; a cidade então, como cúmplice, como 

intimíssima amante assanhada, parece que, ao vê-los em bando por suas madrugadas, 

desliga suas luzes, se enverga em becos, esconderijos, tocas, sugere caminhos 



 

 

inabitados; mesmo em segurança de fio de navalha, ela protege seus mágicos heróis da 

desordem, e logo em seguida, um pulso ainda se sente; da cidade, parece se ouvir um 

suspiro de alívio, de sobrevivência mágica. 

 Foi então, entendendo o fenômeno da piXação1 de rua como força significativa 

para se repensar este projeto fragmentado de cidade, no qual, sem dúvida, a maior parte 

de nós habita, mas que, no entanto, parece encontrar na sua mais atual versão, ou seja, 

na inchada metrópole comunicacional contemporânea, uma antítese saudável, uma 

prova inevitável da inseparabilidade entre solo e subsolo em íntima contaminação, que 

conduzi minha pesquisa de mestrado já concluída. Foi durante este trabalho, então, que 

conheci um desses seres que, tendo nascido onde se imagina subsolo e, portanto, 

possuidor de outros saberes, outras experiências e outras estéticas pouco ou nada 

reconhecíveis pelas monologias do solo emerso, ainda assim, impulsionado por esta 

nova versão de cidade que não tem mais certeza sobre suas fronteiras invisíveis, outrora 

mais bem instituídas, ousa atravessar tanto lá quanto cá, atribuindo de cara à cidade, sua 

inteireza constitutiva e inescapável. É claro que tal atravessamento não é inédito, afinal, 

dia após dia, uma multidão de seres o faz, no entanto, quase sempre sob o manto de 

bons “prestadores de serviços”. Já Rafael Augustaitiz, piXador, personagem importante 

da minha trajetória de pesquisa, e pessoa da qual, especialmente, tratarei neste trabalho, 

ousou, sem, em momento algum, negar o odor de subsolo que densamente o constituía, 

ocupar redutos nobres do solo emerso nos quais ele, incluindo, claro, seus outros 

saberes e outras estéticas, não eram esperados por inteiro, a não ser sob a forma da 

adequação e do deslumbramento. Ele, então, tornou-se aluno do Centro Universitário 

Belas Artes de São Paulo. 

                                                 
1 Deixarei, durante todo o percurso textual, a palavra e piXação com “X” maiúsculo, em simpatia à 
mesma utilização de Canevacci em Culturas eXtremas (2005). “Em suma, o X, pouco a pouco, tornou-se 

uma espécie de ideograma que, em virtude da fonética inglesa (X = ecs), acabou por incorporar o timbre 

sonoro do irregular.” (p. 44) 



 

 

 

2. UMA CHANCE PARA AS BELAS ARTES 

 

 Pois bem, antes de nos debruçarmos naquilo que é material central deste 

trabalho, ou seja, nas polifonias causadas por Rafael e sua estética diante de um centro 

de ensino superior da arte, cabe como introdução, perceber de que maneira se deu meu 

envolvimento não só com ele, como também com seus amigos da correria paulistana. 

A princípio, minha pesquisa se limitaria à cultura da piXação carioca, no 

entanto, com grande parte da pesquisa feita no Rio de Janeiro já bem encaminhada, 

alguns fatos envolvendo a piXação na cidade de São Paulo ganharam grande destaque, 

não só entre os que vivem esta cultura, mas também, graças à amplitude dos 

acontecimentos, entre espaços importantes da grande mídia. De todo modo, não foi 

apenas esse largo alcance que me fez amplificar minha atuação como pesquisador para 

além do Rio de Janeiro, mas sim minha incapacidade de  manter-me objetivamente 

afastado. Acabei, mesmo sem saber direito se isso se tornaria, de fato, material de 

pesquisa, mas tendo certeza que seria uma baita experiência de vida, me envolvendo de 

uma maneira tão intensa que, não raro, me via pensando se aquilo que eu estava fazendo 

poderia ser considerado crime. Não que esta possível consciência inibiria ou diminuiria 

minha atuação, pelo contrário, percebia claramente que, quanto maior minha coragem e 

quanto maior a dificuldade em diferenciar as ações de um pesquisador das ações de um 

criminoso, mais densa e interessante seria a pesquisa. Até porque, tal indistinção entre o 

fazer epistemológico ou mesmo o artístico, e o fazer criminoso, garante ao estudo feito, 

a meu ver, entendendo que na história é recorrente certa atividade social de tendência 

rebelde surgir como crime e em seguida iventar-se arte, um prolongamento, uma 

extensão de seu alcance, uma vitalidade mais durável durante os séculos que virão. 



 

 

O primeiro episódio que fez me envolver com os paulistas se deu justamente 

com Rafael Augustaitiz, um rapaz que, desde seus 12 anos, frequentava e praticava a 

cultura da piXação. Sempre morador da periferia paulistana e, junto a isso, segundo ele, 

testemunha de uma série de violências, inclusive sobre membros de sua família e 

amigos, conseguiu, via PROUNI2, uma bolsa de 100% para frequentar o curso que, 

aparentemente, era mais próximo desta atividade sobre a qual, há tempos, já se dedicava 

com evidente intensidade. Começou, então, o curso de artes visuais no Centro 

Universitário Belas Artes de São Paulo, localizado em uma área 

nobre da cidade.  

 

Influenciado a prestar o vestibular, me questionei como iria 
pagar.  
Uma luz no meio do nada! 
Meteremos os pés na porta e o resto Deus prepara! 
Mete o pé não, mas como é minha casa, vou escorar e me 
debruçar! 
É tudo nosso!!! 
(Rafael AUGUSTAITIZ em texto enviado a mim)3 

Sou um do únicos, humildemente, olha lá senão, o “primeiro 
pixador” da piXação Paulistana a se formar em artes visuais. 
Batalhador e sofredor de perifa4 desde criança, busquei na 
faculdade mais antiga de arte de São Paulo, uma ajuda, e na 
arte o sustento e sobrevivência. Porém, propus ao Centro 
Universitário Belas Artes de São Paulo umas das maiores 
obras que tinha de melhor a oferecer dentro do que seria um 
trabalho artístico contemporâneo. São Paulo, umas das maiores 
metrópoles do mundo, das entranhas do social, espancando 
gritos na selva de pedra, encontra-se o efeito colateral do 
sistema, as pixações. Apresentei como trabalho artístico a 
“exclusão social”. Uma chinfra5, reforçando um protesto contra 

                                                 
2 Programa do governo federal do Brasil que destina bolsas de estudo em instituições de ensino superior 
privadas a alunos com poucas condições financeiras. 
3 Todas as falas e textos de Rafael Augustaitiz neste trabalho, especialmente as obtidas por meio de 
conversas online e, portanto, escritas, não passaram por qualquer correção gramatical. Escolha feita como 
maneira, inclusive, de entender a língua como arsenal estético em constante manipulação pela meninada. 
Lembrando que dentro de suas falas, as partes em negrito, ou seja, os grifos, foram todos feitos 
espontaneamente por ele, no próprio momento da fala-escrita. 
4 Gíria paulistana para periferia. 
5 Gíria paulistana que quer dizer uma brincadeira. Em gíria carioca seria como uma ‘onda’ ou ‘tirar um 
sarro’. 



 

 

o sistema capitalismo e os direitos de um cidadão que, até então, 
é “limitado” e surreal pro extrato de baixa renda. Ao contrario 
de olharmos só pro nosso umbigo. Porém, eu, aluno cidadão 
que, a todo momento me apresentei como pixador, que sempre 
respeitou a instituição, tenho o direito de liberdade de 
expressão no trabalho conclusivo de artes visuais, livre arbítrio 
e não servo-arbitrio. (Rafael AUGUSTAITIZ em texto enviado 
a mim.) 

 
 

Sem nunca negar seu vínculo à cultura da piXação, e tendo, obviamente, mesmo 

antes de frequentar a academia, já feito incontáveis obras por toda a cidade, Rafael, 

mesmo dentro da faculdade, em sua relação com os professores, não escondia a cultura 

que não só lhe constituia, mas era a parte que mais o diferenciava como artista. Sua vida 

naquele meio um tanto quanto inesperado, portanto, me parece, era uma manancial 

imanente para uma série de possíveis conflitos. Seja por sua condição de morador da 

periferia, aluno bolsista, piXador e, mais do que isso, por estar frequentando as Belas 

Artes, não para adocicar a sua piXação, mas para continuar a fazê-la com ainda maior 

intensidade, sua passagem, se fosse morna e confortável, seria frustrante frente ao 

potencial de desconforto às outorgas da arte que ele poderia promover e promoveu. 

Com certeza, o deslumbre pelo mundo das artes poderia tê-lo apaziguado, o que, de 

fato, já pode ter acontecido com muitos outros que por ali passaram, mas Rafael não 

engoliu a seco. Prova disso são seus inúmeros trabalhos feitos durante os quatro anos 

em que esteve matriculado naquela instituição, quase sempre tendo a piXação como 

tema. Um deles merece, inclusive, uma atenção especial, menos por ter sido feito a 

convite de uma professora da instituição, como parte da mostra em comemoração aos 

100 anos de Oscar Niemayer no Memorial da América Latina de São Paulo, e mais pela 

repercussão que este trabalho teve sobre seus próprios pensamentos, justamente por 

estar neste limite entre habitar a arte instituída sem largar a piXação. Aberta ao público 



 

 

dia 15 de dezembro de 2007, a exposição destinou, então, uma grande parede branca a 

ser ocupada pela sua obra, como mostram as fotos abaixo: 

  

 Sobre os incômodos que sua obra estampada numa mostra de arte o fez passar, 

Rafael, via MSN, em conversa comigo, disse: 

 

Trancendencia horizontal da história, e transcendencia vertical 
de Deus. Quase pirei com aquele simbolo que fiz. De todas 
minhas loucuras, diversas escaladas, nada me incomodou como 
aquilo. Uma espécie de encanto. Aquela parada, pelo local me 
incomodo. Criei uma máscara onde meto pra lá que foda-se. 
Nem eu entendia o que tinha feito. Evitei até que os piXadores 
fossem ver. Enclausurado. Privei a piXação. Não fiz o 
deslocamento dela. Poderia até fazer como o genial pintor 
Magritte – “isto não é uma piXação”. É como se eu tivesse 
pegado tudo e sacrificado na casa do Estado. Criou uma 
distancia, trancendecia horizontal. O que está no limite é a 
piXação. Terra céu, vida e morte. Parecia que estava lado a lado 
com a loucura, e aquilo não foi nada perto dos trampos que faço. 
Muitas coisas ficaram tangiveis depois disso pra mim. Só deixou 
de me perturbar depois do feito nas Belas Artes. Tenho que 
fazer algumas coisas. Meu espirito pede. Não consigo mais 
pensar a não ser o que tenho de fazer. Acho que depois que fazer 
o que tenho, fico de boa. (Rafael AUGUSTAITIZ, em conversa 
via MSN) 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. UM TCC COLETIVO, EM BANDO. 6 

 

De todo modo, sua obra mais relevante 

ainda estava por vir mais ou menos 6 

meses depois, quando do seu TCC – 

Trabalho de Conclusão de Curso. Nada 

mais óbvio que se tratar, outra vez, de 

algum trabalho vinculado à piXação, e, 

como em todo bom TCC, a complexificação, um ir mais a fundo no que é estudado, me 

parece crucial para a qualidade do trabalho. Com ele não seria diferente. A diferença, na 

verdade, estava nas Belas Artes. Ela até suporta um piXador em sua instituição (como o 

suportou durante quatro anos), contanto que ele não vá tão a fundo, que ele não faça o 

deslocamento (palavra utilizada por Rafael ao definir seu trabalho) da piXação, que não 

se torne estudioso demais, artista tão denso, aluno tão bom quanto Rafael. Como bem 

diz um trecho de Hakim Bey, conhecido como o profeta do caos, que estampa a 

primeira página do perfil de Rafael no orkut7, e que fiz questão de copiar e colar no 

meu: 

 

Esta instituição é amaldiçoada porque tem oprimido a 
imaginação e desonrado o intelecto, degradado as artes a fim de 
estupidificá-las e promovido a escravidão espiritual, a 
propaganda para o Estado e o Capital, reações puritanas, lucros 
injustos, mentiras e arruinamento estético. (BEY, 2003, p. 79) 

 

 Qual foi, portanto, a obra de Rafael? De fato, foi a piXação em seu aspecto 

inteiro, sem se limitar às letras nos muros, mas incluindo nela a parte mais grossa desta 

cultura, a não-autorização, a indisciplina, a irresponsabilidade, o nomadismo, o 
                                                 
6 Todas as fotos do TCC em ação foram feitas pelo Choque Photos. 
7 Principal site de relacionamento utilizado no Brasil. 



 

 

atravessar como furacão, escapando sem ser visto, ou 

melhor, suas partes mais juvenis, mais saudáveis, 

incluindo, como não poderia deixar de ser, seu 

questionamento quanto à autoria, afinal de contas a 

obra não era mais só dele, mas da molecada toda, da 

cidade de São Paulo inteira. Dia 11 de junho, data da 

exposição dos trabalhos dos formandos; incluindo 

Rafael, cerca de quarenta 

piXadoresartistasarteirosamigos se reuniram numa 

estação de metrô próxima à instituição, e partiram 

em bando a pé, tomando as ruas pelo asfalto, já que, obviamente, a calçada não lhes era 

suficiente. Até que alcançaram o local apropriado para a apresentação de final de curso 

que naquele momento parecia ser de todos. A meninada invade aos gritos e risos, o 

prédio das Belas Artes, e entre eles, já não se pode mais distinguir Rafael. Capuzes nos 

rostos, tintas pelos bolsos, tudo deveria ser piXado. “piXa TUDO!” – Se ouviu logo que 

os primeiros chegaram à entrada principal. Confiança total numa aprovação que não era 

mais da instituição, auto-aprovados por eles mesmos, e isso bastava, já que ao lado 

deles estava a própria cidade de São Paulo que, como toda grande metrópole, parece, 

hoje, não restringir nada, nem mesmo forças deste tipo, provocadoras de deslocamentos, 

ou seja, tudo aquilo que faltou ao anterior trabalho de Rafael no Memorial da América 

Latina, mas que transbordou neste. No entanto, a Bersabéia emersa, aqui na figura das 

Belas Artes, continuou não querendo ver o que já não é possível não ser visto – o 

retorno do seu subsolo do qual passou tanto tempo sem notícias, mas que hoje as recebe 

para logo em seguida as rejeitar, numa constante esquizofrenia pela distinção.  



 

 

Obviamente, a represália. Os 

brutamontes seguranças das Belas Artes 

(ela não se suja se protegendo, contrata, é 

nobre demais para isso, prefere enviar 

uma nota oficial a ver sangue em suas 

mãos) viriam com violência para cima 

deles, e mais óbvio ainda, a reação da molecada deveria ser fugaz e também violenta. Se 

entregar seria correr o risco de ver sua cultura ser alvejada mais uma vez. Era hora de 

alvejar! Longe de esta violência ser motivo para diminuir a obra da meninada, era parte 

integrante da estética ali proposta – fato indigerível para as Belas Artes que ainda 

mostra certa dificuldade em destituir da estética qualquer colonização moral, ou seja, de 

encará-la além do bem e do mal. Ouso ainda dizer que a legitimação institucional deste 

trabalho do Rafael, ou melhor, de toda a meninada, caso acontecesse, poderia significar, 

num entendimento imediato e superficial de um senso comum poderoso, o seu próprio 

fracasso. Em outras palavras, quanto mais intensa e legítima fosse a ousada obra de 

TCC, menores seriam as chances de o diploma ser emitido. Resultado, aluno jubilado, 

preso, processado, ou melhor, sucesso total! Trabalho eXtremo! 

 

Rompi com um mundo das aparências, o diploma mesmo é 
válido no mundo das aparências. Não faço questão. Se um dia eu 
for atras será só pelas pessoas que me apoiaram. Acho que 
transito nos dois. (Rafael AUGUSTAITIZ, em conversa via 
MSN) 

 

 Nada mais compreensível que a tensão entre a ortodoxia da instituição de ensino 

(ortodoxia mais que afirmada pela reação assustadoramente conservadora da própria 

Belas Artes que, diga-se de passagem, não traiu seu nome) e a postura e ação abusada 

do rapaz, dos rapazes, melhor dizendo.  



 

 

 A tensão apontada está justamente no embate, nas palavras de Boaventura de 

Sousa Santos, entre a força reguladora e as energias emancipatórias (2000). Rafael 

piXou paredes, divisórias e a arquitetura da faculdade. Não fosse uma instituição 

supostamente voltada para o ensino da arte, ele poderia tranquilamente ser aniquilado 

pelo sistema de crenças que cuidam da higiene da cidade como cenário estéril para os 

corpos e mentes disciplinados. Mas a razão da presença e ação de Rafael era justamente 

o aventado sentido institucional: formar artistas, professores de arte, etc. Então, não 

seria fácil digerir Rafael e suas obras, afinal elas têm o tamanho da cidade de São Paulo, 

que cresce sem parar para todos os lados, sobretudo para aqueles que o “bom gosto”, a 

“racionalidade”, o “bom senso” e a “boa educação” não querem olhar. Não seria fácil 

nem possível esconder Rafael e impedir que seu feito nos levasse a pensar sobre os 

sentidos desse ensino de arte, abreviador de qualquer investimento filosófico na análise 

dos trabalhos de seus alunos. Rafael nos impõe pensar sobre a gravidade do cenário 

educacional que ainda se vale, rápida e violentamente, dos constrangedores recursos 

capazes de alcançar o senso comum de uma classe média anestesiada, como tentativa de 

dar conta da interrogação que Rafael gravou indelevelmente nas paredes da “educação 

artística”. 

 O tal Centro Universitário Belas Artes de São Paulo – alheio a toda uma velha 

discussão sobre os sentidos e limites da produção estética, sobre outorgas e 

experiências, como o demonstra de forma inequívoca os gestos de seus dirigentes, que 

logo em seguida conduziram o aluno ao jubilamento – parece desconhecer a imensa 

produção contemporânea da arte outorgada e das manifestações estéticas 

desautorizadas, mas não menos interessantes aos grandes teóricos e intelectuais da arte. 

Assim, outro aspecto a ser evitado, com a redução do instigante trabalho de Rafael, é o 

distanciamento daquela instituição ao que alimenta a pesquisa em arte na maior parte 



 

 

das instituições realmente devotadas ao seu estudo e ensino destituídos de pudores 

falsificantes, ou melhor, calmantes. Agora, por mais que tenha sido eu escrevendo este 

último parágrafo, antes disso, Rafael já sabia muito bem dessa anacronia entre o 

evidente atual interesse da pesquisa em arte por produções estéticas que acontecem à 

revelia de seus redutos mais tradicionais, e aquela instituição que durante os anos 

anteriores parecia acolhê-lo, mas que logo diante de sua obra mais relevante, e que mais 

poderia tornar-se um rico manancial para interessantes discussões acerca dos 

(des)limites da estética, sumariamente escolheu o seu afastamento. Como Rafael mesmo 

se pergunta, “é uma faculdade de Belas Artes ou o que?” 

 

Os índices seriam de extrema importância, “simbólico”, “de 
repente um valor capitalista estimado”, “poderia me apropriar 
e substituir tudo o que seria móvel” e finalizar a mostra com 
os apagamento das paredes, isso se é que teria que apagar, 
afinal, é uma instituição Belas Artes ou é o quê? O impulso e a 
cegueira fez com que apagassem a minha “obra” 
preconceituosamente. Quem vai me indenizar??? A minha 
“verdadeira” arte, a de peso, não é prostituída facilmente, não é 
pra qualquer um, é pra quem eu queira ou vai ter que ter cacife, 
o peso capital não é paralelo à referente obra vendida de Beatriz 
Milhares. Com todo respeito a ela, servindo de referencia – 1 
milhão de dólares atingidos. [...] Já se passou dias do caso 
ocorrido, deu tempo pros acadêmicos pensar e refletir sobre o 
choque que o trabalho propôs? Afinal, é uma academia de arte 
ou o quê? (Rafael AUGUSTAITIZ, em texto enviado a mim) 

  

 Interessante é que a pergunta feita por Rafael ao final deste trecho, se indagando 

se já houve tempo para os acadêmicos pensarem e refletirem sobre o choque proposto. 

Faz sentido, uma vez que, algumas semanas depois, o mesmo Centro Universitário que 

sumariamente o jubilou, realizou um série de debates acerca dos limites 

contemporâneos da arte, chamando para discutir, além de  professores universitários, 

alguns artistas, dentre eles, grafiteiros já bem badalados pelo sistema da arte e pelos 

locais conhecidos como seus, ou seja, centros culturais, galerias e museus. No entanto, 



 

 

mantendo certa coerência, não chamou nenhum piXador. E a Bersabéia que, a cada 

novo ato de coragem do subsolo, se apresenta para eles cada vez mais íntima e inteira, 

segue ruída em fragmentos intrasitáveis para os emersos. E a educação neste trânsito, 

entende quem, como bem educado, como conhecedor e como experiente diante do 

mundo? 

O que está em jogo é a exaltação da vida no que tem de sensível 
e afetuoso. O ascetismo, a contenção, a limitação, próprios da 
educação judaico-cristã, não têm mais curso. (MAFFESOLI, 
2007, p. 42) 

 

Quem lida com a estética tem que ter corpo, e o simples fato deste corpo ser 

impossível de se descolar de sua ancestral existência estética, já empurra para longe 

qualquer necessidade de legitimação que possa prescrever uma alimentação da potência 

do acontecido. Sendo assim, talvez seja justamente a força de independência tão 

presente no trabalho do Rafael, o ingrediente que mais tenha causado os enjoos 

conhecidos nas reações já previsíveis de tais Belas Artes. Será possível causar tamanho 

fervor estético, raramente visto mesmo em performances artísticas outorgadas, sem estar 

vinculado ao capital cultural próprio das Belas Artes? Naquela noite, então, a resposta 

negativa de supetão, tornou-se, como todo reducionismo conservador, motivo de ironia 

para uma juventude que ao “nada querer saber” sobre isso, e sem medo de errar, garante 

sua sapiência. 

 Rafael, então, surge como um equipamento de choque desfibrilador, uma chance 

de sobrevivência, ou melhor, de ressurreição fora das convicções restritivas para as 

Belas Artes que, mesmo sem palavras, retomam suas nunca perdidas vaidades de ares 

superiores. Em suma, preferem, sem nem dar conta, perder essa chance. 



 

 

 E nem precisava de tantas palavras bem articuladas, se bem que, como já 

falamos, para o jogo das aparências, podemos utilizá-las como tática. Bastava ouvir em 

elevados decibéis a sensatez do desequilíbrio, em palavras do próprio Rafael:  

 

Somos abusados? Que se foda! É um orgulho pra vocês eu estar 
dentro dessa podre faculdade. Não sou seu filhote, não preciso 
do seu aval. A arte, hoje em dia, é pra quem está na pegada. Para 
os bunda-moles, ela morreu faz é tempo. (Ditos enunciados por 
ele enquanto era algemado pela polícia) 

  

Em simpatia com a ideia da totalidade da vida, a meu ver, tais Belas Artes só se 

libertarão de seus invólucros constitutivos, na medida em que forem se confortando com 

a ideia de infidelidade a verdades, a morais, ou seja, se confortar no trânsito do próprio 

fazer estético em seu aspecto completo, incluídas, aí, as infidelidades aos valores.  

...deformar alguma coisa é incompreensível numa lógica da 
medida e da utilidade; chega a ser mesmo, no sentido 
etimológico, uma perversão, que atua na contramão da 
racionalidade simples. Além disso, o fato de ligar a 
incompletude e a estética mostra que esta, ao contrário da moral, 
pode conviver com a imperfeição, ou seja, incorporar a 
totalidade da vida, inclusive a sua parte de sombras. 
(MAFFESOLI, 2005, p. 78) 

 

Em outras palavras, fortalecidas por estas últimas de Maffesoli, as Belas Artes, 

por mais que há muito tempo, já tenham, dentro de suas outorgas, amparado produções 

que questionaram justamente esses valores, ainda assim, quando tal força ganha 

amplitude e visibilidade a despeito dela enquanto instituição do fazer estético, ela tende 

ao rejeite. É neste sentido, portanto, o das barreiras que não destituem da estética suas 

filiações sociais, que Rafael é, ou deveria ser, se é que ainda não será, como ele, 

sabiamente declara, um orgulho não só para o Centro Universitário Belas Artes de São 

Paulo, mas para a genérica Belas Artes que, mesmo trafegando pelo desmantelado e 



 

 

pelo imperfeito, ainda mantém seus desejos de eliminação, ou melhor, de preservação 

de si. 

 Antes mesmo de decidir por tamanha obra, Rafael me confessou que já havia 

conversado sobre seus sentimentos com um de seus professores, segundo ele, “o mais 

picão” da faculdade, com o qual se dava bem. Fato este que dá indícios de seu convívio 

social dentro daquele ambiente que, por mais difícil que tenha sido, não o levou ao total 

isolamento: 

Fui conversar com um professor que admirava. Malokeiro eu, 
expus essa questão que tinha feito, o que tava sentindo [aqui ele 
se refere àquela obra já dita acima, feita e exposta no 
Memorial da América Latina], achava que me daria uma luz. 
Tinha quase certeza que ele sabia do que estava acontecendo, o 
que eu estava fazendo. Me falou que eu estava à deriva. Louco! 
Ai eu falei, isso é bom, fico lado a lado com a loucura, 
administro ela, ai sim faço arte. Com todo respeito, se vc tivesse 
crescido onde cresci, seria chamado de nerd e tomaria tapa na 
cabeça. Ficamos um buscando no outro, olho no olho, comecei a 
pegar fraquezas no cara. Sei lá, algo muito estranho, o mundo 
real e o mundo das aparencias, e os cara são zicas também, são 
cultos, mas, ao mesmo tempo, são atrasados. Tipo dois mundos. 
Enquando falam, eu ajo, mas as sensações foram além. Ficam 
presos em fantasmas, só leem, a realidade eles conhecem, 
mas.................................... Eu tumultuo. “Viu como não é pira 
minha? Faço acontecer.” Tenho vontade de mandar esse salve 
pra ele, tirando um baratinho, rsrsrs.... (Rafael AUGUSTAITIZ, 
em conversa via MSN) 

  

 Com esta intensidade do nomadismo contemporâneo protagonista, vivenciado 

por esta juventude que se nega a aceitar o papel coadjuvante a ela proposto por um 

projeto periferizador e gentrificador8, tanto na esfera geográfica da cidade quanto em 

seu ainda mais violento projeto estético-moral-simbólico, o controle sobre quais 

territórios os “Rafaéis” irão atravessar e ocupar se dissolve. Há mais espaços, então, 

para os inesperados encontros de lógicas, para um nomadismo em expansão. 

Ironicamente, então, como vimos, Rafael Augustaitiz, corajoso e ousado piXador, quase 
                                                 
8 Termo comum em alguns estudos de arquitetura acerca do processo de esvaziamento e não utilização de 
uma série de espaços públicos. Como se desse a ideia de uma centrífuga de gente. 



 

 

que como num malabarismo do acaso, passou a frequentar, por quatro anos, o curso de 

artes visuais e, consequentemente, ambientes institucionais das Belas Artes junto com 

seus símbolos, sua linguagem, seu vocabulário, em suma, com todo seu arsenal 

simbólico conflitante. Neste sentido, adentrar este mundo tão estranho e avesso ao seu 

capital cultural familiar, como diz Roger L. Taylor, poderia levá-lo ao comum equívoco 

de educativamente passarmos a entender apenas determinados locais integrantes desta 

lógica vocabular, como “verdadeiros” locais de cultura: 

 

Parece claro que, embora seja apenas a ponta de consideráveis 
icebergs de atividade cultural exclusiva, essa lista [lista de locais 
de cultura instituídos] revela mundos inteiros com os quais a 
maioria das pessoas teve muito pouco contato direto. 
(TAYLOR, 2005, p. 47) 

 

Como Rafael mesmo diz, foram anos de desconforto frente àquilo que, para ele, 

fazia pouco sentido. Uma sensação forte de não pertencimento àquele contexto 

simbólico, tempos de sentido diminuído frente a algo que se postulava diante dele como 

mais grandioso, convivências tensas com alguns professores, enquanto outros, poucos, 

como o que mencionamos anteriormente, viam nele, de fato, uma possibilidade para a 

amplificação do estudo da arte, da estética, uma chance de tornar aquele ambiente de 

discussão mais plural, ou seja, incríveis possibilidades de perturbar os monólogos que 

ainda ocupam a maior parte do que se entende por educação. Como eu disse, foram 

poucos estes professores, e mesmo estes poucos, após a obra final, pelo visto, também 

foram perseguidos: 

 

Uma professora foi mandada embora, porque falou que são 
todos cuzões, só falam o que já foi dito. Fiquei sabendo que ela 
falou num debate com os alunos que eu coloquei a coisa pra 
funcionar. Os cara estão digerindo ainda. Enquanto há 
discussão, há dúvida, enquanto há dúvida, não poderiam ter me 



 

 

expulsado. Adorei mesmo, vou tumultuar mais. Como diz o 
Raul, eu sou a mosca que pousou na sua sopa; prefiro ser uma 
metarmofose ambulante; não adianta me detetizar, porque vc 
mata uma e vem outra em meu lugar, Raulzito. (Rafael 
AUGUSTAITIZ, em conversa via MSN) 

 

 Rafael, então, sem deixar, obviamente, de frequentar os grandes picos
9 da 

piXação e de escalar imensos prédios, passa, também, a conhecer galerias, museus, 

centros culturais, ou seja tudo aquilo que se entende como terrenos conhecidos da arte. 

E a galeria “Choque Cultural”, até mesmo por se anunciar como local destinado a 

produções contemporâneas de artistas não-acadêmicos, em especial os simpáticos à 

cultura de rua, fatalmente não escaparia aos olhos de Rafael. Atento à limitada 

capacidade de fôlego de quem comandava a galeria, evidenciado pelas obras expostas e 

pela condição, grande parte das vezes, vendável das mesmas, Rafael viu, naquele lugar, 

uma assepsia que não condizia com a produção que ele e seus amigos produziam. Arte 

underground, arte da rua, vivenciada por ele há décadas, numa intensidade à flor da 

pele, ou seja, indissociável de sua própria condição vivente, vida e obra numa coisa só, 

não seria passível daquele encaixotamento. Aquilo não se expõe, se vive. Como certa 

vez ouvi o grafiteiro carioca Marinho dizer: “A melhor coisa do piXador é que ele não 

arrumou o problema que eu arrumei, que é querer ser artista.” Sendo assim, foi, então, 

esta galeria a escolhida para mais uma obra da meninada, bem parecida com aquela nas 

Belas Artes. No entanto, sendo este um trabalho curto, em forma de artigo, escolhi por 

não conduzir aqui um detalhamento desta outra ação. 

Não se pode entender, portanto, a piXação, limitada à sua produção tipográfica, 

ao nome no muro, muito menos às suas reelaborações como estampas de roupas, 

outdoors ou estudos de design. A piXação, em sua completude, não é apreensível numa 

exposição, numa foto que seja, ela só se completa no momento que é eXperienciada, 

                                                 
9 Lugares mais frequentados pelos piXadores de São Paulo. 



 

 

vivida, em toda sedução de sua subversão, em todo peso carregado por aqueles que, ao 

escolhê-la como opção para ocupar o mundo, para escrever sua vida sem autorizações, 

aceitam o fardo e o orgulho irônico de se apaixonarem pelo crime. Se um local, como a 

“Choque Cultural” se propõe, então, a amparar esses tipos de produções estéticas, não 

me venha com doses homeopáticas que, ao passo que garantem um nome “descolado” à 

sua galeria ou à sua instituição de ensino da arte, além de uma aparente e charmosa 

posição não-acadêmica contemporânea, não passam de afogados aniquiladores da 

imaginação! Rafael e seus amigos, na mesma intensidade, apenas sugeriram o óbvio: 

dar à galeria e ao Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, o que eles mesmos 

anunciam como sendo seu material de interesse, mas, dessas vezes, não em pedaços 

escolhidos por eles, mas por inteiro, em overdose, ou melhor, nas mesmas doses que são 

experienciadas a cada madrugada paulistana, com todos os decibéis que a constituem, 

goela abaixo. 

O tempo que a arte era o belo já passou, isso ficou para trás, 
estamos no século XXI. A Arte não é mais para ser bonita, para 
enfeitar a minha sala, a arte é para falar da população, expressar 
quem a gente é, refletir sobre o nosso mundo, então, um grafite 
numa parede que ele só é bonitinho, que só serve para embelezar 
a cidade, ele é uma merda, não é porra nenhuma, não é nada, 
não é nem grafite. Não quero um grafite para colorir a cidade, 
quero um grafite que faça a minha vizinha pensar sobre alguma 
coisa. A piXação não tem como a pessoa gostar, a gente gosta 
porque a gente entende, algumas pessoas acham lindas, mas as 
pessoas normais nunca vão gostar. Por isso que eu vou gostar 
muito mais dos meninos da piXação do que dos meus amigos 
grafiteiros, apesar de ter escolhido o grafite para mim. Mas na 
totalidade do movimento, a piXação é muito mais pura porque 
não se vendeu. (ANARKIA10 em conversa) 

 

 

 

 

                                                 
10 PiXadora e grafiteira carioca, à qual foi também fundamental durante minha pesquisa de mestrado. 



 

 

3. “RAFAÉIS” DO SUBSOLO DE BERSABÉIA 

  

Retomando a Bersabéia e seu dilema em rachar-se a si mesma, tida aqui como 

metáfora da cidade nada fictícia que usamos como plataforma para a discussão proposta 

neste trabalho, cabe pensar que mesmo a sua versão emersa vivendo sob o desejo de 

jamais dar conta da sua irmã do subsolo, o poeta atribuiu à última, à indesejada, a 

familiaridade mais íntima, a figura geminiana, daqueles tipos mais graves que, ou se 

sacrificam as duas, ou as mantêm vivas apesar de todo fardo. Cidades siamesas que 

cismam, especialmente quando se projetam discursivamente, em se confundirem entre a 

fragmentação – bem e mal – e sua condição de ser vivente único, em estreita comunhão 

com aquilo que se diz não ser seu, e que aqui em Bersabéia ganha papel significativo – 

lixo submerso, gêmeo dos que, mesmo desejando e trabalhando pela distância, 

continuam, dia a dia, pisando e se sustentando naquela terra de cujo adubo indigno se 

faz questão de nem se ter mais notícias. Contudo, como já disse, parece que de lá de 

dentro, de onde não se espera vir nada, no silêncio da madrugada, ainda se pode ouvir 

um misto de rugidos e gargalhadas, em nosso caso, de “Rafaéis”. Aquele subsolo que 

se imagina oco, ainda assim, continua num criminoso e educativo processo político e 

estético de jamais deixar a Bersabéia inteira ruir, afinal, étudonosso. Criminoso, 

educativo, político e estético. É assim, em indesejada e imoral polifonia, pondo em 

cheque a compaixão e a cafonalha que ainda recheia a maior parte do significado da 

palavra “educativo”, que vai esta reflexão ensaística entre a Bersabéia de Ítalo Calvino e 

os feitos de Rafael Augustaitiz e seus amigos em solo quase que proibido de ser 

habitado por gente como eles, seres educativos e criminosos que, apesar de parecerem 

ser solo e subsolo como os da Bersabéia emersa, são coisa só, são terra adubada, fecal e 

úmida. 



 

 

 

Preocupada em acumular os seus quilates de perfeição, 
Bersabéia crê que seja virtude aquilo que a esta altura é uma 
melancólica obsessão de preencher os receptáculos vazios de si 
mesma (CALVINO, 1990, p. 104)  

 

Finalizando, então, os nômades, como Rafael e a meninada toda, nada esperam 

da cidadela atravessada (as Belas Artes) e não a desejam ocupar. É apenas uma 

coincidência ela surgir no caminho vagabundo dos primeiros. Como chegaram, artistas 

em transe e trânsito permanente, partem sem se importar com o que é feito e com o que 

é pensado nos intestinos das ruínas intactas que, apavoradas, os rejeitam. Em seu fluxo e 

devir, com seus olhares delirantes e suas criações alegres e ferozes, os nômades, belas 

crianças, da cidadela triste, rancorosa, e descoladamente emersa, nem se aperceberam. 

 Rafael é uma preciosa notícia e, nietzschianamente dizendo, um ciclópico 

arquiteto pelo mal: 

O mesmo ocorre na história da humanidade; primeiramente as 
forças mais impetuosas abrem caminho pela destruição, mas sua 
ação era, no entanto, necessária para que mais tarde costumes 
mais amenos erguessem no local sua morada. Essas energias 
terríveis – aquilo que se chama o mal – são ciclópicos arquitetos 
e construtores pioneiros da humanidade. (NIETZSCHE, 2007b, 
p. 177) 
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