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RESUMO

O presente trabalho foi motivado a partir da observação do uso que tem sido feito das redes sociais, em especial o Facebook, por parte de pixadores de Belo Horizonte. Seus

perfis na rede levam o nome de suas alcunhas, e funcionam como mostruário de suas intervenções e, por meio de postagens, tentam ditar regras e diretrizes às ações dos

demais pixadores, ou mesmo questionar seus atos. Dessa forma, o espaço virtual se torna uma extensão da sociabilidade entre os enturmados, sublimando a rigidez material das

paredes e espaços da cidade, bem como, muitas vezes, características essenciais do movimento, como sua natureza anárquica.

A metodologia adotada se fundamenta principalmente na leitura de referências bilbiográficas indicadas pela orientadora, que buscam mapear sistemas de afirmação e

sociabilidade de jovens excluídos, em processos de construção identitária, que passam por ressignificação de espaços e valores, de forma a buscar compreender o que motiva

pixadores a pixar. Além disso, também é feito um levantamento de postagens de pixadores na rede que corroboram com as motivações da pesquisa. O trabalho pretende, ainda,

realizar entrevistas com pixadores, em especial aqueles que estiveram ativos em uma época precedente ao uso das redes sociais, de modo a avaliar seu uso, popularização,

importância e os reflexos no movimento.

A partir das leituras propostas, conclui-se que jovens excluídos utilizam-se de práticas de rebeldia às normas e leis em vigência na sociedade para transporem as barreiras

impostas que segregam as áreas periféricas das partes oficiais da cidade, de modo a instituirem sua existência por meio de suas inscrições, que se ancoram nos preceitos da

cultura de massa - procurando estar em locais de intensa visibilidade e passagem de pessoas, no lado "claro" da cidade. As pixações são uma forma que pixadores têm de

alardear a sua presença, em detrimento da invisibilidade social a que são subjugados.
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