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RESUMO: 

 Trata-se resultado de pesquisa de iniciação científica em Sociologia, a qual, por 

intermédio da Sociologia do Controle e do Desvio Social, visou a compreensão dos motivos 

pelos quais a CPTM insiste em ocultar práticas de pixação em sua frota ativa de trens. Existem 

outros sistemas de transporte ferroviário que perseguem a prática, porém foi ponto comum em 

todos esses a existência de um aparato coercitivo cuja única lógica perceptível é o ideário de 

desordem leva ao caos; muito semelhante às políticas de broken windows, motivo pelo qual 

inclusive a pesquisa carrega o nome Janelas Riscadas.  O agente da desordem – aqui, o pixador 

– não visou a inutilização da matéria, mas meramente a sua personalização, que, vez ou outra, 

pode ser perceptível ao passageiro da composição ferroviária alvo, ao ter sua vista pela janela 

obstada por tinta. A pesquisa restou na evidência de que a CPTM alinha suas tentativas de evitar 

práticas às teorias derivadas do controle social, em especial, nas criminologias do cotidiano. 

Palavras-chave: Pixação, Graffiti, Controle Social, Desvio Social e Janelas Quebradas. 

 

ABSTRACT: 

 This paper is the result of a scientific initiation research in Sociology, which, through 

the Sociology of Control and Social Deviation, aimed at understanding why the CPTM insists 

on hiding pixação practices in its active train fleet. Other rail transport companies persecute 

graffiti practices in their trains, and they all have in common the existence of a coercive 

apparatus in which we can perceive the idea that disorder leads to chaos, very similar to the 

policies of broken windows. This is why my research carries the name “scratched windows”, 

since the agent of disorder - here, the pixador (painters) - did not aim at the destruction of the 

good, but merely its customization, which sometimes can be noticeable to the passenger of the 

target railway composition, when having your view through the window blocked by paint. The 

research presents evidence that CPTM aligns its attempts to avoid and hide graffiti practices to 

theories derived from social control, especially in the new criminologies of everyday life, 

defined by David Garland. 

Keywords: Pixação, Graffiti, Social Control, Social Deviation and Broken Windows.
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1. INTRODUÇÃO: 

 

 A pixação na capital paulista, como fenômeno social, ganha cada vez mais espaço no 

âmbito das Ciências Sociais, em especial – inclusive – no que diz respeito à disputa pela 

legitimidade de espaço, bem como no que toca à legitimidade de ocupação do espaço público 

e sensível1. É possível notar que, no piso paulista, existiria uma quebra no tocante a qual o tipo 

de prática o termo pixação referencia, havendo, a princípio, uma ruptura sob o crivo estético. 

 A disseminação da prática deu-se, por aqui, majoritariamente por dois caminhos: as 

letras retas, monocromáticas e, majoritariamente, ilegais atribuiu-se a alcunha de pixação; por 

outro lado, aos desenhos, trabalhos rebuscados, coloridos e, mais comumente, autorizados, 

atribui-se a alcunha de graffiti. Ocorre que, em matéria jurídica, tanto a pixação como o grafitti, 

não autorizados, enquadrar-se-iam como crime ambiental – no mínimo. Não obstante, no dia-

dia, o grafitti tem alcançado cada vez mais respaldo para sua prática, inclusive do poder público, 

que fomenta artistas e patrocina diversas ações pelas paredes da cidade. 

 O documentário Style Wars, de Tony Silver (1983), aborda esse processo em Nova 

Iorque. Aparentemente, houve uma explosão do graffiti no metrô de Nova Iorque em meados 

dos anos 1980 e a prefeitura local, então, iniciou um árduo processo de mudança da semântica 

do que seria aceitável pela lei e ordem e do que seria rechaçado, perseguido e alvo de uma 

política de prevenção. Enquanto o graffiti tomou as galerias, virando quase que uma vertente 

da arte contemporânea da época naquele local, sua prática no metrô foi perseguida e alvo de 

políticas de prevenção. Houve um aprimoramento na segurança para dificultar os indivíduos 

chegarem aos trens, como cercas e cães de guarda. Além disso, a própria operação dos trens 

mudou: segundo relato trazido no documentário, um local onde um trem passava o final de 

semana inteiro parado e podia ser alvo de inúmeras pixações, passou a abrigar trens por apenas 

poucos minutos. 

 O processo ocorrido em Nova Iorque pouco tinha a ver com a estética do trabalho em 

si. Não se discutia se o trabalho era multicolorido ou monocromático, se era grande ou pequeno, 

se era recoberto de efeitos ou eram linhas retas. O que estava em jogo nos anos 1980 em Nova 

Iorque era uma questão de controle do espaço público, isto é, onde aquela tinta poderia ser 

aplicada e onde não poderia, não existindo uma distinção valorativa a respeito da estética do 

que era feito. A problemática definiu-se em termos do local onde era feito. 

                                                           
1 Ver Caldeira, 2012; Pereira, 2022. 
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 Isso posto, nota-se que, no Brasil, ainda sendo socialmente aceito, até mesmo o graffiti 

está exposto aos limites da boa vontade do ente público2, uma vez que passe a ocupar espaço 

não destinado à prática, ou ouse se colocar em espaço terminantemente proibido, equiparar-se-

á – semanticamente – às práticas de pixação, supramencionadas, sofrendo das mesmas práticas 

coercitivas. Dentre tais locais, há pouco mencionados, pode-se citar linhas férreas no geral; o 

próprio acesso a elas, por local indevido, é passível de punição referente as condutas previstas 

no art. 260 do Código Penal Brasileiro, inclusive. 

 Conclui-se, nos termos supra, que há evidência suficiente para apontar que o fenômeno 

tratado aqui, o qual cria a dicotomia graffiti X pixação, é majoritariamente legalista e não 

estético; pelo menos sob o recorte dos acontecimentos na cidade de São Paulo, nos últimos 

vinte anos. Porém, essa dicotomia é uma criação quase que exclusiva do Brasil, sendo possível 

pensar que, fora do país, ambas as práticas tendessem a ser classificadas da mesma maneira, e 

serem alvos das mesmas práticas coercitivas.  

 Torna-se curioso o motivo pelo qual, diferente de inúmeros outros sistemas ferroviários 

pelo mundo3, em São Paulo exista certa crença de que tais práticas nesse local não ocorrem, a 

qual, com a devida escusa, é inclusive percebida por pesquisadores das próprias Ciências 

Sociais: “As composições cobrem áreas muito extensas, em viadutos, túneis e muros de arrimo, 

mas nunca em vagões de metrô ou em ônibus.” (Caldeira, 2012, p. 37, grifo meu). Ainda que 

haja arquivo fotográfico de que tais práticas ocorram em trens de passageiros, circulantes na 

capital paulista, desde meados dos anos 2000, é recente o fato de tais informações chegarem ao 

conhecimento público4. 

 Uma possível causa para tanto pode ter sido indicada pelo Delegado da Polícia Civil, 

responsável pela Delegacia de Polícia do Metropolitano (DELPOM) e que atende as ocorrências 

dessa natureza no transporte ferroviário paulista. Em entrevista cedida à emissora SBT5, ele 

sugere que é uma prática da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) não permitir 

que um trem pixado opere normalmente. Nesses termos, faz-se problema sociológico passível 

                                                           
2 Ver Mesquita & Valiengo, 2013. 
3 Disponível em <https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/jun/25/train-came-insanely-close-why-

graffiti-artists-risk-lives-loughborough-junction> Acesso em 25-09-2022. 
4 Disponíveis em <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/01/25/metro-abre-investigacao-para-

identificar-pintura-em-trem-na-estacao-vila-madalena-da-linha-2-verde.ghtml>; 

<https://viatrolebus.com.br/2021/01/trem-da-linha-2-verde-e-pintado-e-metro-investiga-vandalismo/> e 

<https://ponte.org/justica-de-sp-manda-prender-9-pessoas-por-pichacao-em-trens-do-metro-e-cptm/> Acesso em 

25-09-2022. 
5 Disponível em <https://www.sbtnews.com.br/noticia/sbt-brasil/191570-policia-prende-pichadores-que-agiam-

nos-trens-e-metros-de-sao-paulo> Acesso em 25-09-2022. 
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de investigação o motivo de, aparentemente, ser tão importante à empresa pública CPTM que 

não haja circulação de trens pixados, considerando que o recolhimento deles ocasiona 

transtornos à logística do transporte público, bem como estresse aos cofres públicos, como 

sugere a autoridade pública supramencionada. 

 Considerando, ainda, que a simples aplicação de tinta sob a superfície da composição 

ferroviária não geraria, no geral, risco ao usuário ou à segurança do transporte em si, o que 

poderia justificar uma ação imediata para o planejamento da limpeza, como aparenta ocorrer? 

Em outras palavras, todo trem é ordinariamente higienizado/lavado, o que leva o fato dele ter 

sido pixado à necessidade de uma limpeza extraordinária? Por fim, qual o efeito simbólico a 

prática tem para a empresa pública? O presente artigo derivar-se-á de pesquisa realizada com o 

intuito de responder, qualitativamente, a tais perguntas. 

 Este artigo visa apresentar métodos e resultados derivados de uma análise sociológica 

da questão. Ele é dividido em mais seis seções: a exposição metodológica que fora utilizada 

para coleta dos dados analisados; uma revisão bibliográfica que visa expor pontos de vista de 

diferentes autores, que se alinham ao objeto pesquisado, sob o crivo da busca pela compreensão 

da simbologia e da reação da empresa pública frente às falhas de pixação; uma apresentação e 

análise qualitativa dos resultados obtidos com a pesquisa; as considerações finais, com 

comentários desse pesquisador e encaminhamentos frente ao que foi possível resultar de todo 

esse processo anteriormente narrado; a bibliografia, com uma síntese organizada de todos os 

autores de que foram extraídas ideias anteriores, na criação do presente texto; e, por fim, alguns 

anexos pertinentes à pesquisa, que possibilitarão ao leitor ter uma experimentação mais 

profunda de algumas das ocorrências de pesquisa apontadas, bem como, uma compreensão 

melhor do que se visou investigar das referidas fontes. 
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2. METODOLOGIA: 

 

Na fase de projeto, foi proposto o recorte com restrição às ocorrências de pixação, 

centralizadas na capital paulista e região metropolitana, que tivessem ocorrido em componentes 

da frota ativa de trens da CPTM. Ainda que existam ocorrências dessa natureza em trens de 

carga ou na Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), elas não foram analisadas. As 

ocorrências na CPTM somente foram analisadas a partir de entrevistas e outras fontes, que não 

a própria, como explicarei abaixo.  

Considerando o valor da cultura oral, em especial no ambiente de trabalho6, bem como, 

considerando que a manutenção operacional dos trens, no âmbito da CPTM, ocorre 

majoritariamente por intermédio de serviço terceirizado, ou seja – salvo para fim penal – não é 

exercida por agente público7, foi idealizado obter entrevistas com agentes terceirizados de 

segurança, para obter informações de como se dão as instruções de escolta e vigia dos trens, e 

com os agentes terceirizados de limpeza dos trens, para obter informações acerca dos fluxos de 

limpeza em caso de ocorrência de pixação. Contudo, as entrevistas foram inviabilizadas em 

face do silêncio da CPTM sobre a requisição (enviada em janeiro de 2022). Nessa mesma 

requisição, foi solicitada a disponibilização, caso existissem, de documentos institucionais que 

versassem sobre o tema pixação na frota ativa de trens; e também não houve resposta, a 

momento, por parte da empresa pública. 

 Foi proposta, ainda, a oitiva de indivíduos que praticassem a pixação em trens da CPTM. 

Faz-se necessário ressaltar que, muito provavelmente8, não haja documento escrito, pelos 

pixadores, sobre o tema; cujo conteúdo pudesse propiciar a esta pesquisa científica informações 

relevantes ao seu objeto. Por outro lado, a experiência empírica dos indivíduos que, de fato, 

realizam a prática poderia demonstrar – ainda que indiretamente – a forma material de como a 

CPTM lida com o caso, seja no âmbito da segurança (que esses precisariam burlar), assim como, 

no âmbito da destinação do trem (se circula ou é lavado imediatamente). Foi possível encontrar 

dois indivíduos no recorte que se dispuseram a ceder entrevista, e o método utilizado na coleta 

dos dados foi o da entrevista semiestruturada. 

                                                           
6 Ver Portelli, 2010. 
7 Sob o crivo da Lei Estadual 10.261/68, ao menos em tese, o agente público está obrigado a conhecer e cumprir 

doutrina legal sobre sua função, incluindo instrutivos e pareceres, sob pena de Processo Administrativo Disciplinar 

ou Sindicância. 
8 Sendo prática delitiva, entende-se que o autor não terá interesse em produzir conhecimento auto incriminatório. 
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 Ainda que tivesse sido possível alcançar os dados desejados, que serão expostos abaixo, 

carecia de parecer institucional da empresa pública, em especial, pelo fato de o objeto final 

desta pesquisa ser entender o peso simbólico da CPTM permitir (ou não) um trem pixado 

circular normalmente. Havendo silêncio da Administração Pública em disponibilizar a 

informação no prazo legal e se tratando de prática delitiva, ainda que não fosse planejado em 

fase de projeto, houve pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) 

em Ações Penais Públicas, pelo filtro das Varas Criminais Centrais, em que a CPTM figurasse 

como querelante (vítima).  

 A matéria jurídica em si, seja ela procedimental ou não, pouco importava. O objetivo da 

busca foi, na pesquisa dos autos, obter documentos institucionais da empresa pública que, para 

finalidade de instrução do processo penal ou do inquérito policial, revelassem informações que 

a CPTM poderia, eventualmente, estar omitindo em face ao silêncio sob requisição. Dentre tais 

informações, pode-se destacar o eventual controle que a Companhia poderia ter das práticas, 

evidenciado por dossiês, relatórios ou documentos da natureza; assim como evidência material 

da agilidade na limpeza do trem pixado, que poderia ser evidenciado por relatórios, ordens de 

serviço ou comprovantes de despesa. Tal busca, em seu objetivo, foi frutífera e os dados obtidos 

foram cruzados com as gravações das entrevistas, anteriormente mencionadas, para gerar os 

resultados apresentados neste artigo. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

 

Na análise dos casos de pixação nos trens da CPTM, foi observada a aproximação da 

conduta investigada, em tópico da técnica utilizada pela empresa pública, a dois diferentes 

moldes teóricos: Sociologia do Desvio e Sociologia do Controle. Nessa ordem, foram utilizadas 

as respectivas teorias e moldes metodológicos de análise para depurar os resultados percebidos 

desta pesquisa. Quanto ao desvio social, notou-se que a Companhia tenta colocar os pixadores 

como desviantes, tal qual apontado por Becker (2008) quando aproxima o desvio social de um 

rótulo aplicado a determinado grupo. 

Contudo, tal teoria não deu conta de tratar por completo o problema investigado, pois 

uma das principais medidas que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos adota, da 

invisibilizarão das ocorrências, não encontra explicação somente nas abordagens do desvio 

social. Nesse sentido, foi necessário ir além para compreender a reatividade da empresa pública 

frente ao caso, uma reatividade velada e limitada à intenção de esconder a existência das 

ocorrências. Assim, uma alternativa teórica foi encontrada no controle social, em especial, no 

que trata Garland (2008) quando tece uma crítica às chamadas criminologias do cotidiano, pois 

observa-se um alinhamento entre a necessidade de controlar os usuários do transporte público 

e a de que determinadas questões, como a pixação nos trens, sejam escondidas e 

cuidadosamente tratadas com finalidade de não chegar a conhecimento público. 

O debate a respeito dos comportamentos divergentes é extenso, de início considerava-

se divergente aquele indivíduo que não se encaixava nos padrões comportamentais tidos como 

comuns9 à respectiva sociedade analisada. Podemos destacar, nesse sentido, uma herança da 

psicologia social, que, por muitas vezes, serviu aos criminólogos da primeira metade do séc. 

XX para tentar tipificar quem seria o divergente nato em uma sociedade. Becker (2008) tratará 

desses e outros apontamentos para destacar o fato de que inexistiria desvio inato, independente 

do meio social. 

 Para o autor, o rótulo de desviante (outsider) nada mais seria do que o resultado de um 

empreendimento moral, realizado por um determinado grupo com único intuito de impor sua 

regra e rotular um comportamento de outro grupo como desvio social. Assim, para Becker, há 

inúmeros grupos sociais, e as regras sobre quais comportamentos são desviantes não são 

universalmente aceitas por todos os grupos, mas são “objeto de conflito e divergência, parte do 

processo político da sociedade.” (2008, p. 30). Assim, o desvio, ou a rotulação de desviante, é 

                                                           
9 Ver Akers, 1968; Anselm, 1958; Blumer, 2005. 
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resultado da distribuição desigual de poder na sociedade, de modo que um grupo social tem o 

poder de impor suas regras a outros grupos. 

 A teoria do desvio de Becker (2008) oferece a grande vantagem de desnaturalizar a regra 

que cria o desvio, apontando sua face social e, principalmente, política. Isto é, quem – ou qual 

grupo – tem o poder de impor sua regra aos demais em uma sociedade. Assim, a reprovação da 

pixação nos trens da CPTM, enquanto comportamento social, pode ser pensada a partir da teoria 

do desvio de Becker, no sentido de que a Companhia realizaria um empreendimento moral de 

reprovação – e criminalização – do ato de pixação, buscando rotular os pixadores como 

desviantes. Em outras palavras, trata-se de tornar o pixador um desviante aos olhos da 

população usuária de transporte público, por ser ele praticante de um ato de desvio no âmbito 

do espaço público jurisdicionado pela Companhia Paulista. 

Não obstante, parece haver um limite nessa abordagem teórica: o empreendimento 

moral que a CPTM realiza sobre as práticas de pixação em trens de passageiros é velado, não é 

um ato público de reprovação. Assim, ainda que tenha sido observável que a CPTM impõe uma 

roupagem de desviante ao pixador, a exemplo quando tenta criminalizar a prática, não é 

possível compreender – por intermédio desse mesmo prisma – o motivo de tentar invisibilizar 

a prática, pois não se abarca na teoria do desvio o combate a determinado comportamento 

tentando fingir que esse não existe, pelo contrário, o desvio é alvo de campanha preventiva 

visível e de reprovação pública. Caso a CPTM realize treinamento com sua equipe de segurança 

especificamente para identificar e mitigar casos de pixação, seria um empreendimento moral 

que colocaria os indivíduos pixadores como desviantes para aquele grupo, mas não resta dúvida 

que esconder a prática ao público geral está ligado a outra estratégia, mas não a identificável 

como pensada pela teoria de Becker (2008) sobre o comportamento desviante. 

 No tocante ao controle social, o escrito A Cultura do Controle, de Garland (2008), traz 

a luz sobre as práticas do controle punitivo contemporâneo. Nesse sentido, refere-se à chamada 

virada punitiva nas sociedades ocidentais, especialmente Reino Unido e Estados Unidos, a 

partir dos anos 1970. Segundo Garland, o controle punitivo vinha caminhando, desde o final do 

século XIX, e principalmente no pós-guerra, em torno do ideal de reabilitação (ou correção) do 

criminoso, em que a criminalidade era vista como resultado de privações sociais. 

"Indivíduos se tornavam delinquentes porque eram privados da educação 

adequada, de socialização familiar ou de oportunidades de empregos, ou, 

ainda, de tratamento psicológico adequado para sua condição psicológica 

anormal. A solução para o crime, pois, residia no tratamento correcional 

individualizado, no apoio e supervisão das famílias e na adoção de medidas 
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de reforma social que aumentassem o bem-estar – particularmente 

relacionadas à educação e à criação de empregos.” (Garland, 2008, p. 60). 

 

 Para Garland (2008), o ideal de reabilitação, que moldou as políticas de controle social 

principalmente no pós-guerra, estava profundamente relacionado com a ascensão do Estado de 

Bem-Estar Social. E seu declínio, a partir do final dos anos 1970, pode ser entendido como 

relacionado à dissolução desse. 

Para Wacquant (2012), a dissolução do Estado de Bem-Estar Social levou à ascensão 

do Workfare State, em que o Estado, cada vez mais alinhado ao neoliberalismo, deixaria de 

propiciar o bem-estar geral – com investimento em auxílios e estímulos diretos às populações 

vulneráveis –, e passaria a exigir dessas populações certa movimentação no sentido de uma 

suposta emancipação da dependência direta ao suporte estatal. Tal movimento, em tese, dar-

se-ia com o advento do trabalho duro, que dignificaria a existência daqueles corpos vulneráveis. 

 No Workfare State, há o retorno da política punitiva retributiva, com inúmeros apelos 

emocionais de vítimas pela reparação dos danos causados às mesmas e a necessidade do 

sofrimento do outro – do infrator. Wacquant (2012) irá apontar, inclusive, a fusão entre 

workfare e prisionfare, pelo entendimento de que esse último é a consequência direta para a 

concreta aplicação do primeiro: 

“O Leviatã neoliberal pratica a política do laissez-fair, laissez passer com 

relação às corporações e às classes altas, no nível das causas da desigualdade. 

Mas é destemidamente intervencionista e autoritário quando lida com as 

consequências destrutivas da desregulamentação econômica no nível mais 

baixo do espectro social e de classes. (...) Onda Punitiva demonstra que, tal e 

qual o workfare, a hipertrofia e hiperatividade do Estado Penal, erguido pela 

América para conter as reverberações da insegurança social e projetar a 

soberania, não são desvios ao neoliberalismo, mas sim, alguns dos seus 

ingredientes constituintes.” (Wacquant, 2012, p. 12, grifos originais).  

 

 Isso posto, ocorre que a referida virada punitiva não incidiu efeitos somente sobre a 

ampliação do encarceramento (como forma de neutralização dos criminosos condenados) ou na 

violência direta aplicada pelo Estado, mas também em políticas de vigilância e necessidade de 

controle, fomentadas por novas ideias criminológicas. Assim, Garland (2008) define esse 

conjunto de ideias, políticas e práticas de controle como uma cultura e chama a atenção para o 

fato de que: 
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“As teorias que agora informam o pensamento e a ação oficiais são teorias de 

controle de várias espécies, que concebem a delinquência como problema não 

de privação, mas de controle inadequado. Controles sociais, controles 

situacionais, autocontroles – estes são os temas dominantes da criminologia 

contemporânea e nas políticas de controle do crime por ela geradas.” (Garland, 

2008, p. 61, grifos originais). 

 

Uma das técnicas mais bem sucedidas de autocontrole; e que consegue gerar na 

população um cultivo pelo controle de si próprio, tal qual ser um agente de controle do Estado 

na imposição de determinada regra, decorre de técnicas preventivas estabelecidas com base na 

chamada broken windows theory10, a qual passarei a chamar daqui a diante de teoria das janelas 

quebradas. 

 O termo, conforme referenciado ulteriormente, vem do artigo publicado por Wilson e 

Kelling em 1982, cuja tradução livre do título em inglês é “Janelas Quebradas: Policiamento e 

Segurança da Vizinhança”. Segundo os autores, para ter uma vizinhança segura, é necessária 

uma vigilância que somente o policiamento estatal não dará conta de oferecer. Dessa forma, é 

preciso que os moradores se mobilizem com a finalidade de fomentar uma vigilância constante, 

capaz de mitigar qualquer ato delitivo na área.  

 A teoria baseia-se nos seguintes pressupostos argumentativos: que todo cidadão é 

corresponsável pela segurança pública, somado a que toda desordem levará ao caos. Dessa 

forma, o que dá o próprio nome da teoria é que, nos bairros vulneráveis11, não é raro notar uma 

severa desordem estética, simbolizada pelas janelas quebradas em prédios, pelo lixo a céu 

aberto, pelas pessoas vivendo nas ruas sem muita preocupação com o espaço público. 

 Após dar inúmeros exemplos apelativos de como é na periferia/bairros pobres, como 

não se quer que seja aqui12, Wilson e Kelling (1982) concluem que o fator que causa toda a 

problemática da insegurança e do crime em um bairro vulnerável seria, na verdade, a 

desordem.13 Nesse sentido, em dado momento, naquele espaço analisado, houve o início da 

desordem – talvez com uma janela quebrada ou um lixo jogado na rua – , que desencadeou toda 

sua degradação espacial e, consequentemente, comprometeu a segurança. 

                                                           
10 Ver Wilson & Kelling, 1982. 
11 Eufemismo deste autor. 
12 Ver Caldeira, 1984. 
13 Importante ressaltar que, por se tratar de uma teoria com fortes elementos de gentrificação, ignora-se 

completamente qualquer fator externo a própria situação que se visa exemplifica. Em respeito à minha própria 

argumentação futura, a momento, não é o caso de tecer críticas ainda. 
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 Segundo os autores, o descaso em relação à desordem inicial vai gerar uma sensação 

nos indivíduos ali presentes de que a desordem é permitida no espaço coletivo. Doravante, todos 

os indivíduos aos poucos passam a reproduzir inúmeros atos geradores da desordem, como um 

vandalismo, uma direção automobilística imprudente – nota-se que a intensidade dos atos muda 

em razão do tempo – até que finalmente, a suposta permissão coletiva que se deu à desordem 

naquele espaço resultará certamente na criminalidade, passando de pequenos furtos ao 

homicídio. Para evitar tal finalidade certa, os indivíduos que quiserem ter sua vizinhança livre 

de criminalidade têm de combater a desordem, pois a desordem levaria ao caos generalizado; 

logo, a única forma de manter a segurança na vizinhança é eliminar a desordem imediatamente 

e, para tanto, é necessária a incessante vigília de si próprio e dos demais. Nesse sentido: 

“‘Social scientists and police officers tend to agree that if a window in a 

building is broken and is left repared, all the rest of the windows will soon be 

broken’. If Wilson and Kelling’s article were to be condensed into one 

sentence, this could will be it, and they substantiate it be gesturing toward 

supposed social scientific consensus around its validity.”14 (Ansfield, 2020, p. 

104). 

 

Ao criticar essa teoria criminológica, Garland define-a como uma das novas 

criminologias do cotidiano, que desloca a atenção oficial da criminalidade e do criminoso para 

o evento criminoso e, portanto, para “a existência de ‘situações criminológias’.” (Garland, 

2008, p. 62). Nessas criminologias, os “delinquentes são atores racionais, refratários aos 

mecanismos de inibição e totalmente responsáveis por seus atos criminosos” (Garland, 2008, 

p. 61), executados em havendo oportunidade, isto é, ausência de controle ou vigilância. Assim, 

cria-se no popular: 

i. A impressão de estar a todo tempo exposto a uma potencial prática delitiva; e 

ii. A responsabilidade de ser um agente da ordem, na qualidade de usuário; portanto, 

zelador (e vigilante) daquele espaço. 

 

Garland (2008) aponta duras críticas a essas novas criminologias e suas práticas, pois 

visam criminalizar e controlar praticamente todos os atos discrepantes a uma boa ordem social, 

ainda que com potencial ofensivo praticamente ínfimo. Porém, a definição qualitativa de qual 

                                                           
14 Tradução minha: “‘Cientistas sociais e policiais tendem a concordar que se uma janela em um prédio for 

quebrada e deixada sem reparo, todo o resto das janelas logo serão quebradas’. Se o artigo de Wilson e Kelling 

fosse condensado em uma frase, poderia ser isso, e eles comprovam que está apontando para um suposto consenso 

científico-social em torno de sua validade.” 
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ordem será seguida é razoavelmente subjetiva, ceder o critério de quais práticas devem ser 

acolhidas em detrimento de quais devem ser rechaçadas abre um precedente para perseguição 

de quaisquer atitudes dos indivíduos, sendo alvos quase certos dessa coerção as populações 

minorizadas, tal qual, suas formas de expressão cultural. Isso sem contar os onerosos gastos 

que essas perseguições expõem o fisco público, sem que nunca gerem o resultado útil 

anunciado. 

Conforme descrito, existe forte indício de que a CPTM aplica técnicas de controle 

alinhada aos conceitos preventivos das janelas quebradas, no tocante à manutenção da limpeza 

externa de suas composições férreas, o que, em tese, também explica a urgência na remoção da 

tinta nos trens alvo de pixações. Nota-se também que a presença da concepção do desviante não 

pode ser descartada, a primeiro momento, vista que o simples fato de não expor a público a 

questão não impede atribuição interna do pixador de trem como desviante. Portanto, extrai-se 

da teoria as seguintes questões que foram investigadas pelos resultados empíricos: 

i. A CPTM alinha suas práticas de controle interno exclusivamente quanto à 

caracterização do pixador que age em seus trens como desviante? Como isso 

ocorre? 

ii. Considerando que há15 impacto da teoria das janelas quebradas em nosso país, 

a forma como a CPTM lida com as ocorrências de pixação, quando essas já 

ocorreram, alinha-se a essa mesma teoria? Por quê? 

Os resultados apresentados abaixo e sua análise posterior tentarão responder a essas 

questões.

                                                           
15 Ainda que talvez sem influência direta, mas com presença dos mesmos predicados, cito como exemplo a Lei 

Estadual 16.771/2018, que institui o Programa Vizinhança Solidária, em parceria com as polícias Civil e Militar, 

e dá providências correlatas. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 

 

- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOCUMENTAIS: 

 Enquanto diversas práticas consideradas desviantes são alvo de campanha pública 

ostensiva por parte da CPTM, como pode ser observado nas figuras 1, 2 e 3 – abaixo – a 

exemplo do comércio ambulante dentro dos trens ou estações16, as práticas de pixação não são 

comentadas, tendo sido, inclusive, difícil obter informações dessa empresa pública para esta 

pesquisa. Salta aos olhos, na situação dos vendedores ambulantes, o empreendimento moral 

que a Companhia utiliza para convencer a população usuária de que aquela prática, no ambiente 

do trem, é um desvio, mas esse padrão de combate não se verifica na situação das pixações nos 

trens. Não havendo material prévio disponível ao público sobre o tema, foi necessário requerer 

diretamente a CPTM para que fornecesse as referidas informações. 

 

17 18 

                                                           
16 <https://diariodotransporte.com.br/2020/02/03/cptm-espera-acabar-com-comercio-ambulante-ainda-neste-

ano/> e < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/08/05/apreensoes-na-cptm-avancam-492-

no-primeiro-semestre-de-2019.htm > acesso em 24-10-2022. 
17 Figura 1, propaganda da CPTM em parceria com a ANP Trilhos, no sentido de conscientizar o usuário a não 

comprar do comércio ambulante, pois esses “incomoda os passageiros no trem; o barato sai caro!”  

<https://twitter.com/cptm_oficial/status/1070638289990893568> acesso em 24-10-2022. 
18 Figura 2, propaganda temática da CPTM, com recorte no mês do folclore, assemelhando o vendedor ambulante 

a uma figura fantasiosa que conta “conversas”, enganosas, aos clientes/passageiros. 

<https://www.facebook.com/CPTM.fanpage/photos/a.126275517441743/2545000905569180/> acesso em 24-

10-2022. 
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19 

  

No correr da tentativa de obtenção de informações para instruir a pesquisa, que deu 

origem ao presente artigo, noticiou-se à CPTM20 o interesse de realizar uma coleta de 

informações do interior da empresa pública. Num primeiro momento, os agentes públicos da 

empresa mostraram-se imensamente abertos à proposta, indicando – dado o escopo da pesquisa 

– quais seriam as Gerências que deveria procurar, a saber: 

i. Registros de ocorrência, a formalização do caso perante a Polícia Civil e a gestão 

de serviços terceirizados de vigilância; seriam de competência da Gerência de 

Segurança; 

ii. Controles de limpeza, bem como a formalização dos contratos com empresas 

terceiras; seriam de competência das Gerências de Estações e da Gerência de 

Operações, sendo que essa primeira cuidaria da limpeza durante as viagens e a 

segunda, de limpezas de manutenção, nos locais apropriados. 

 Segundo as informações prestadas, existiriam ainda algumas modalidades diferentes de 

limpeza: 

“A limpeza dos trens de todas as linhas da CPTM é efetuada por uma empresa 

contratada e avaliada (fiscalizada) por funcionários da CPTM nos locais de limpeza e 

por meio do Sistema de Gestão de Limpeza – SGL (sistema criado pela CPTM, que 

permite mensurar a limpeza, através de critérios técnicos pré-estabelecidos) 

                                                           
19 Figura 3, campanha da CPTM em que a propagante utiliza como estratégia a aproximação do vendedor 

ambulante a figura de praticante de ato criminoso, alega a Companhia objetivar o fomento de viagens mais seguras 

(sem intercorrência de práticas ilícitas). <https://twitter.com/cptm_oficial/status/1097498981129748480> acesso 

em 24-10-2022; 
20 Especificamente, na figura das Gerências de Segurança, de Estações e de Circulação. 
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As limpezas são divididas nas seguintes modalidades: LEV, LDM e LC, LS, LLO e 

LVS: 

LEV (limpeza entre viagens) – executada diariamente, nos períodos diurno e noturno, 

nas estações terminais, em todos os trens que estão em circulação. Consiste 

basicamente na remoção de detritos e/ou sujidades ocorridas durante o horário de 

operação. Este serviço pertence ao contrato sob Gestão da GOE (Gerência de 

Estações) 

LDM (limpeza diária de manutenção) – executada diariamente, no período noturno, 

em pátios, oficinas e estações à medida que os trens são recolhidos ou após passarem 

por manutenção. Consiste na limpeza interna de todo o trem, que compreende os tetos 

internos, as luminárias, as partes externas dos ventiladores e/ou das aletas de 

ventilação, os pega-mãos, os painéis digitais, seguindo com a limpeza das laterais 

internas, dos caixilhos de vidros / policarbonatos, dos painéis de comunicação visual, 

dos bancos, das portas, das borrachas de vedação e por último o piso. Este serviço 

pertence ao contrato sob Gestão da GOC (Gerência de Circulação). 

LC (limpeza corretiva) composta por LCI (Limpeza corretiva interna) e LCE 

(Limpeza corretiva externa) – executada diariamente, nos períodos diurno e 

noturno, nos lavadores de trens Barra Funda (linhas 7/10), Jundiapeba (Linhas 

11 e 12, 13), Presidente Altino (Linhas 8/9). Consiste em uma limpeza interna 

mais profunda, contemplando também a limpeza externa do trem, as laterais, 

frente, painéis indicadores de destino e os foles de circulação/conexão entre 

carros. O intervalo médio entre as LC’s é de 30 dias. Este serviço pertence ao 

contrato sob Gestão da GOC. 

LS – Limpeza Simples. Limpeza externa das laterais e frentes dos trens através das 

máquinas de lavar trens nos lavadores (provido de escovas e bicos de água sob 

pressão, atualmente não operacional) 

LLO – Limpeza das locomotivas. Limpeza interna e externa das locomotivas nos 

lavadores, com remoção de pó, manchas, pichações gomas de mascar, utilizando-se 

de produtos adequados para maior alcance na limpeza. 

LVS – Limpeza dos veículos de serviço. Limpeza externa dos trens de serviço nos 

lavadores, com a limpeza da cabine e partes da externas”  

(Departamento de Marketing da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, 

informação prestada em 30-11-2021, grifo meu) 

  

Em se tratando de informações prestadas pelo Marketing (Relações Públicas) da 

empresa, notavelmente não é possível uma prestação de informações mais aprofundadas. 

Porém, é possível notar o tipo de limpeza que, em tese, contemplaria a remoção de pixação, 

pois ela é a única que atende aos critérios de ser mais profunda contemplando também a parte 

externa é planejada, em situação de normalidade, numa recorrência mensal. Contudo, havendo 

ocorrência de pixação, caso o trem seja imediatamente removido parar limpeza seria em caráter 

extraordinário, pois haverá alteração na ordem planejada com finalidade de remover a pixação 

com maior celeridade; o que por si só daria conta de demonstrar na prática da operação da 

CPTM a importância de lidar com o caso da forma mais célere possível. 
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 Nesse mesmo conjunto de informações prestadas, foi ainda apontado que a escala de 

limpeza pode ser alterada em caso de eventual necessidade, mas que detalhes pontuais, a 

exemplo de como fica pactuada eventual obrigação de limpar um trem pixado imediatamente, 

é objeto do contrato sob gestão da Gerência de Operações, tal qual instrutivos para como 

procederem em caso de falha de pixação, as equipes de vigilância, no contrato sob gestão da 

Gerência de Segurança. Embora essas Gerências tenham sido oficiadas pela Universidade 

Federal de São Paulo em fevereiro de 2022, não responderam aos pedidos de informações até 

a presente data. 

 O silêncio, contudo, pode ser considerado uma forma de resposta. Inclusive, em matéria 

de Administração Pública, aparenta ser bastante comum silenciar mediante pesquisadores que 

procuram saber mais a fundo o funcionamento das instituições, por intermédio da prestação 

oficial de informação, ainda que seja garantido pela Lei de Acesso à Informação. A experiência 

de Gomes (2018), ao pesquisar a formação de soldados da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo ilustra essa questão do silencio e da negação de acesso a informações de instituições 

públicas: 

“Uma vez em visita à Escola, a pesquisadora se deparou com outras 

manifestações do silêncio. Ali, o uso da palavra é mediado pela distância 

social entre os seus membros – alunos-soldados e oficiais. Aos oficiais cabe, 

destarte, o assenhoramento da palavra (da construção narrativa) e do silêncio; 

a eles cabe a sua gestão. O aluno-soldado que concedeu a entrevista, nesse 

sentido, o fez subvertendo a distribuição dos papéis – os que falam com os 

externos e os que calam – contrariando regras formais a este respeito e 

deixando-o suscetível ao desligamento do grupo.” (Gomes, 2018, p. 128). 

 

 Gomes (2018) irá trazer um pouco da questão do caráter totalizante21 em uma das 

instituições paulistas, a qual pôde ser verificada especialmente nas voltadas à segurança pública. 

Tais instituições, por intermédio de uma consolidada lógica corporativista, visam a eliminação 

da individualidade de seus membros; daí o nome, totalizante, que remete parcialmente à forma 

de gestão dos antigos regimes totalitários.  

 Em foco, a situação dessa pesquisa é curiosa, quando foi requerida informação ao setor 

de Marketing, que não era capaz de produzir informação densa sobre o tema, a resposta foi 

                                                           
21 Ver Goffman, 1976. 
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encaminhada sem nenhum entrave, sendo inclusive o único parecer oficial da CPTM dividido 

com o pesquisador. Contudo, a ocasião que tentou esse último investigar diretamente com quem 

possuía as informações, tal qual de quem é responsável pela normativa dessas informações, o 

que restou foi o silêncio, assemelhando-se à situação vivida por Gomes (2018) na Escola de 

Oficiais da Polícia Militar. 

 O silêncio da CPTM quanto a fornecer sua posição oficial, institucional forçou este 

pesquisador a tentar outras vias de coleta de informação. Em se tratando do objeto em questão 

ser uma conduta tida como criminal, decidi, então, fazer uma pesquisa em ações penais em que 

a empresa pública figurasse como querelante (denunciante/vítima). Tal investigação tornou-se 

frutífera, pois foi possível ter acesso a documentos da Gerência de Segurança que tratavam do 

objeto, o que demonstra ciência da CPTM do fato e esforços para seu controle, e a documentos 

da Gerência de Operações com serviços extraordinários de limpeza, especificamente para 

retirada das pixações. Apresento, abaixo, uma descrição mais alongada desse material. 

 A ação penal em si versava sobre um suposto crime de pixação nos muros internos da 

CPTM. Alegaram os agentes da empresa pública que, ao conduzirem a averiguação do suspeito, 

localizaram em seu celular um grupo de WhatsApp, o qual continha inúmeras fotos de trens 

pixados; concluíram, por isso, que o suspeito estava dentro das dependências da empresa para 

fazer um ataque a um trem, e não ao muro.  

 A ação foi julgada improcedente, pois, além das fotos dos trens terem sido supostamente 

enviadas pelo autor quando ele já estava sob poder dos funcionários da CPTM, foi comprovado 

pela defesa do réu que até mesmo a própria pixação que supostamente tinha feito no muro, já 

estava lá pelo menos dois anos antes do registro da ocorrência, que supostamente havia sido em 

flagrante-delito. Contudo, na tentativa de instruir a ação penal e propiciar a condenação do 

acusado – não somente na esfera penal, mas também de ressarcir os prejuízos supostamente 

causados –, a CPTM, ora querelante, juntou ao procedimento penal os documentos 

mencionados acima, dos quais destacam-se: 

i. Uma apresentação da Gerência de Segurança da CPTM, nomeada Pichações 

2019, que versa sobre ocorrências de pichações nomeadas UNIO no referido ano, 

que comtempla, respectivamente, as fls. 75-100 do procedimento 15****0-

93.2019.8.26.005022: 

                                                           
22 Numeração única do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituída pela Resolução CNJ 65/2008; em sigilo 

para proteção da identidade do Réu. 
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A apresentação conta, dentre outras coisas, com gráficos de levantamento de 

ocorrências feitas por linha, fotos, relatório circunstanciado de cada uma das 

dezessete ocorrências descritas e, por fim, relato da ocorrência com o réu da ação 

penal versada, atribuindo-lhe o indício de participação nessas ocorrências, pelos 

prints obtidos de seu celular. 
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ii. Registro de boletim de ocorrência e memorial de cálculo, referente a serviço 

contratado da Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda., no tocante à 

limpeza das pixações enunciadas na apresentação, às fls. 101-129 do mesmo 

procedimento supra: 

 

 A análise cruzada dos dois conjuntos de documento (referenciados em i e ii) faz-se 

importante para evidenciar os resultados obtidos nesta pesquisa. A ocorrência de pixação 

exibida na página anterior aconteceu no Carro 8024, e deu-se na estação Barueri, da linha 8 – 

Diamante, no dia 10/01/2019, aproximadamente às 05h20. O memorial de cálculo acima trata 

da limpeza desse mesmo carro e traz a incontroversa informação “Data da limpeza: 
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10/01/2019”, ou seja, a CPTM tratou de contratar um serviço de limpeza que deu conta de 

remover a pixação em menos de vinte e quatro horas. Ainda, existe a grafia que o serviço tratou 

de uma Limpeza LC, a qual já se tratou acima como sendo modalidade que – via de regra – 

ocorre nos trens somente a cada trinta dias. 

 Ademais, tal situação não foi um fato isolado no tocante à celeridade. Das dezessete 

ocorrências presentes na apresentação (i), as únicas que não contam com o memorial de cálculo, 

apontando para um serviço de limpeza no mesmo dia da ocorrência, são as que foram 

registradas durante a noite. Nesses casos, a limpeza foi realizada no dia seguinte. Não houve 

diferença alguma nos documentos analisados no tocante à alteração do padrão de celeridade de 

limpeza entre dias úteis e finais de semana/feriados. 

 Nesse sentido, a análise dos documentos das Gerências de Segurança e de Operações da 

CPTM corrobora que as ocorrências de pixação são tratadas como prioritárias para limpeza, 

aproximando a gestão dos casos ao ideário – mesmo que, talvez, indiretamente – de que permitir 

o trem pixado circular normalmente desvaloriza a imagem da própria Companhia e a expõe a 

fatos futuros negativos. Embora precisar exatamente qual o temor da empresa pública seja 

impossível a momento, em face de seu silêncio frente às tentativas do pesquisador de obter 

informações diretas, caso não fosse simbolicamente negativo (o trem pixado), não haveria 

também razões para mobilizar tamanhos esforços com a limpeza. E isso não somente em um 

caso específico, mas em situação recorrente: por ao menos dezessete vezes. Ainda, é certo que 

existem mais grupos23, além dos que grafam UNIO, agindo na malha ferroviária paulista, o que 

por si só demonstra que não houve somente as ocorrências apresentadas pela Gerência de 

Segurança no referido ano (2019), tornando certo de que tal padrão se manteu por mais vezes. 

Resta claro, portanto, que ou houve uma contratação extraordinária do serviço – com 

finalidade da remoção quase imediata da pixação – ou, como apontado pelo Marketing da 

CPTM, houve a alteração da escala programada da Limpeza Corretiva, e um trem que já estava 

programado não foi limpo, pois se deu preferência à limpeza do trem pixado; com a mesma 

finalidade. Tal dado é capaz de responder a uma questão desta pesquisa, pois, de fato, a empresa 

pública dá prioridade à remoção de pixações; as razões para tanto, muito embora estejam 

sugestionadas, não estão explicitadas. 

 

 

                                                           
23 Informação obtida nas entrevistas, que foram abaixo analisadas. 
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- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ORAIS: 

 Conforme exposto anteriormente, foram realizadas duas entrevistas voluntárias com 

indivíduos comprovadamente ligados à autoria de ações de pixação em trens da Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos. Tal comprovação deu-se em face de extenso acervo 

fotográfico próprio que os voluntários tinham, e que foi analisado pelo pesquisador. Os nomes 

e alcunhas dos entrevistados serão mantidos em sigilo, conforme consta nos Termos 

Consentimento Livre e Esclarecimento. Um dos entrevistados, porém, pediu expressamente 

para não ser citado na pesquisa, em razão de ainda estar “na ativa”. Então, serão apresentados 

a seguir os dados apenas de uma das entrevistas coletadas. 

 O entrevistado, que será aqui referenciado como “F”, é um homem de meia idade que, 

durante a juventude, participou ativamente da realização de pixações na malha ferroviária 

paulista e, atualmente, encontra-se focado em fotografias desta modalidade de graffiti, como 

ele nos traz. Relata F que realiza tais ações há pelo menos nove anos; porém, que antes de 

efetivamente pintar o trem, houve um tempo razoável de estudo, o qual consistiu desde uma 

análise externa – em fitas VHS e revistas independentes – até conversas com outras pessoas 

que já realizavam tais ações antes dele. 

 Na entrevista, F aponta que é uma ação difícil de realizar sozinho, motivo pelo qual, 

mesmo tendo conhecimentos necessários para colocar em prática, demorou ainda alguns anos 

até conseguir juntar um grupo de amigos, que já realizavam ações de graffiti conjuntas a ele na 

rua. Ressalta que, para realizar tais ações, é necessário muito conhecimento e que aparenta 

haver certo nivelamento entre o praticante do graffiti ferroviário, baseado em seu conhecimento 

da linha, e o quanto cada um já pintou.  

 F aponta que, muito embora exista colaboração entre pessoas que já realizaram a ação 

anteriormente, a passagem de tal conhecimento não é “de mão beijada”; inclusive, que a 

frequência das ações é menos recorrente em relação ao volume de graffitis na rua. Segundo F, 

pintar cerca de um trem por mês – doze ao ano – é um nível elevado para a modalidade. Os 

praticantes são temerários das consequências jurídicas das ações de graffiti ferrovário. Na 

CPTM, em específico, F demonstra que considera ainda mais problemática a questão repressiva 

– em comparativo ao Metrô – pela existência da Polícia Ferroviária (PF), que conta com porte 

de armamento nas dependências da Companhia. 
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 Nesse sentido, após ser questionado pelo pesquisador se percebe algum esquema de 

segurança específico para coerção de pixações em trens da CPTM, F aponta que existe e que 

inclusive ele mesmo já experimentou certa situação com um colega. Estavam observando um 

local, o qual o entrevistado relata ser conhecidamente local propício e com histórico no tocante 

às pixações em trens da CPTM, quando foram abordados por três policiais ferroviários 

descaracterizados, querendo saber o motivo dos dois indivíduos estarem meramente observando 

o local. Na abordagem, F aponta que os agentes públicos citaram o nome de uma outra turma 

que, de seu conhecimento, realizava as mesmas ações naquele mesmo período; questionando 

se os dois abordados faziam parte. Apresenta F, ainda, ter tido a sensação de que, caso houvesse 

algum indício de que os dois abordados realizavam práticas de pixação – a exemplo, se 

estivessem portando tintas –, muito provavelmente, teriam sido conduzidos à averiguação, pois, 

como ele diz, os agentes “Já estavam na intenção (...) Cinco minutos depois colou uma viatura 

da Polícia Ferroviária, pra ver se a gente estava lá.” (transcrição direta da entrevista com F, 

2021). 

 Muito embora F não realize mais a pintura dos trens em si, por razão de seu histórico 

com as ações e de ainda participar indiretamente, fotografando, o entrevistado diz ainda possuir 

conhecimento razoável sobre os grupos atuantes na atualidade. Nesse sentido, traçou um 

paralelo no tocante à evolução da segurança interna da malha ferroviária que a CPTM opera. 

Relata que já passou por inúmeras situações na correlação entre a tentativa de pintar e os 

esquemas de segurança; que vão desde o segurança estar dormindo no posto, a estar impossível 

de acessar o trem pelo número de agentes realizando a escolta. Contudo, em razão do aumento 

de indivíduos que realizam a prática, no ínterim de 2013 a 2021 (intervalo de oito anos), percebe 

o entrevistado um expressivo aumento na segurança focada na vigília de trens, a qual 

acompanha – em proporção direta – o aumento das ocorrências. 

 No tocante à forma como a CPTM dá o trato aos trens alvo de pixação, F coloca uma 

questão em pauta, baseado no que observou durante sua participação nas ações. Existe certa 

diferenciação da atitude que a empresa pública toma a depender de alguns fatores; 

considerando, principalmente, a viabilidade material de providenciar a limpeza. Conforme a 

informação prestada pela equipe de Marketing da CPTM, comentada à p. 18 deste artigo, as 

Limpezas Corretivas são centralizadas em alguns locais, porém o entrevistado apresenta uma 

nova informação. Segundo o entrevistado: 
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i. Quando a ocorrência se dá, e é notada, fora dos horários de operação comercial 

dos trens (00h00 às 04h00), costuma ser encaminhado à lavagem sem que tenha 

chegado a circular novamente com passageiros, independentemente de onde 

tenha sido a ocorrência; 

ii. Não obstante, quando a ocorrência se dá fora do horário comercial, mas só é 

percebida quando as atividades retomam (04h00 – 04h30), muitas vezes é 

impossível encaminhar o trem diretamente para o lava-rápido, em especial se a 

ocorrência se deu longe de onde é centralizada a lavagem naquela linha; o 

sistema ferroviário funciona em carrossel, motivo pelo qual já há um trem na 

“frente”, tornando inviável o procedimento. Nesses casos, o trem realiza uma 

primeira viagem com passageiros, antes de ser recolhido; 

iii. Ainda nesse sentido, se o trem é alvo da pixação no sentido ida para as regiões 

metropolitanas – pela mesma razão de ii – ele irá até o final da linha e terá de 

voltar, ao lava-rápido, no sentido de volta à Capital; 

iv. Por fim, o trem só realizará mais de duas viagens (considerando a situação iii, 

ida e volta) caso nenhum funcionário se dê conta de que houve uma ocorrência 

de pixação no referido trem; nessa situação, ele rodará normalmente até que 

algum funcionário note, respeitando a logística dos itens supra quanto ao 

recolhimento para limpeza. 

 F aponta que, em todo o período que acompanhou pixações nos trens da CPTM, nunca 

viu nenhum trem realizar mais de duas viagens (ida e volta) pintado; inclusive, acredita que 

essa seja uma prática exclusiva da Companhia Paulista. Em diversos outros sistemas 

ferroviários brasileiros que também tem conhecimento, o entrevistado afirma que os trens 

rodam de dias a meses, sem que haja limpeza; o que dá conta de demonstrar que a prática não 

incide risco – salvo o estético/simbólico – para o usuário do transporte ou para a operação 

comercial da Administradora. Inclusive, ao ser questionado sobre qual seria o risco, de deixar 

o trem pixado sem limpeza, F brinca e diz “Se eu pinto (na rua) (...) Vejo um trem que você 

pintou, eu vou querer fazer (no trem) também!” (transcrição adaptada da entrevista com F, sem 

alterar o sentido da fala, 2021). 

 Pois bem, a análise documental já tinha apontado para o tratamento diferenciado do trem 

pixado. No que toca às entrevistas, inicialmente, a própria desistência de um dos entrevistados 

sobre ter sua participação veiculada a esta pesquisa já indicou que existe a momento uma 

política preventiva em curso. Caso o indivíduo tivesse plena confiança que não estaria exposto 
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a qualquer risco, não haveria razão para – ainda que tenha dado o aceite a entrevista – não 

querer menção direta às informações prestadas, justificada em temor à exposição. 

 A entrevista de F traz inúmeras questões, e dá conta de demonstrar que os trens pixados 

são retirados de circulação o mais rápido possível, dada a situação geográfica na qual se 

encontram no momento da percepção do ato, o que não se confunde com não circularem, como 

vinha sendo percebido até então por este pesquisador. Também dá conta de prestar informação 

de que o aumento na vigilância tem relação com o aumento de ocorrências, que é uma das 

características das criminologias do cotidiano: ao passo que mais se percebe o ato combatido, 

mais se torna necessário prevenir para evitar que ele ocorra. A experiência do entrevistado com 

as práticas, ao longo dos anos, concretiza que, de fato, a prática possui alta recorrência (diversas 

vezes numa mesma semana) e que existe evidente padronização das políticas de controle da 

empresa pública, no intervalo, quanto ao combate a prática; o qual cinge-se no pilar da 

invisibilização do ato consumado, tal qual, na dificultação do ato tentado. 

 

- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: 

 Este artigo se propôs a analisar duas perspectivas teóricas diferentes para tentar 

compreender a forma como a CPTM lida com as ocorrências de pixação em sua frota ativa de 

trens (vide p. 16 deste texto). Inicialmente, sobre o desvio social, é perceptível pelo que foi 

captado da análise em dois episódios em que é presente alguma impressão de pixador como 

desviante, a saber: a forma como a Companhia tentou culpabilizar o réu da Ação Penal, por 

questões inclusive que fugiam objeto do processo; e o relato do entrevistado quando foi 

abordado pelos agentes de segurança descaracterizados. Tais ocorrências indicam que há um 

empreendimento moral no preparo desses agentes. Embora não tenha tido acesso a um 

posicionamento formal que ateste que isso venha da Companhia Paulista, cabe observar que os 

próprios agentes de segurança podem compartilhar entre si nomes de grupos, locais onde as 

ocorrências ocorrem, forma como os suspeitos agem, e essa troca não seria uma ocorrência 

isolada e dificilmente ocorreria sem que houvesse interesse da Companhia em coibir as 

pixações.24 

 No mais, o fato narrado pelo entrevistado aponta que os agentes, embora tenham 

“acertado” o alvo, já tinham como prática abordar pessoas nessa mesma situação de estarem 

apenas paradas no local, o que aproxima o fato muito mais a uma prática de perseguição do 

                                                           
24 Ver Zanetic, 2009. 
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que uma noção de indivíduo desviante, seja ela consolidada ou em construção. Dessa forma, há 

evidência que comprove – nos resultados obtidos – o vínculo institucional com a CPTM na 

prática. Mesmo que não haja indicativo direto sobre a forma da instrução ao agente de 

segurança, a mera prática, em determinado sentido, já dá conta inclusive de sugestionar que 

também adota a mesma técnica nos outros fazeres da empresa. 

Um dos fatores teóricos que limita a aproximação do desvio social ao caso é que a 

prática já é considerada criminosa pela legislação brasileira, vide inclusive a própria Ação Penal 

citada.  O fato de ser prática ilícita já pressupõe a existência do desvio social, pois já é o grau 

máximo de punibilidade no âmbito penal brasileiro, inclusive, a questão curiosa aqui seria por 

que o comércio ambulante, que também é prática ilícita formalizada, é alvo de campanhas? A 

resposta é que a prática do comércio ambulante beneficia o usuário, em alguma medida, nota-

se o fato em razão do próprio teor das campanhas, é necessário convencer o usuário que ao 

optar por ignorar o fato da prática ser ilícita, algum malefício há de colher. Tal processo não 

seria uma novidade, outros pesquisadores já relataram relação semelhante, por exemplo, em 

situações de aceite, em determinada região, de moradores para com a presença do crime 

organizado25. 

Assim, vincula-se do desvio social na derivação teórica para técnica utilizada pela 

CPTM, por via institucional, no trato dos casos de pixação nos trens. Essa teoria concentra-se 

em interação social e está devidamente evidenciado que há rotulação do praticante de pixação, 

seja nos trens ou não inclusive, como um indivíduo rotulado, excetuando-se deste fulcro a forma 

de combate a prática (invisibilização) que dá o limitador prático da análise teórica, na divisão 

do que na ação de pixação é tratado como desvio social e o que será tratado como controle 

social. 

 Por outro lado, quando se aplica sobre o caso a ótica do controle social, o cenário é 

diferente, em específico ao recortar para as criminologias do cotidiano e a teoria das janelas 

quebradas. A coleta dos resultados expôs que são inúmeros os atos da Companhia que visam 

não somente controlar, como também fomentar um ambiente de busca e represália a quaisquer 

indivíduos que possam estar vinculados às práticas de pixação. Ainda que o motivo de agir 

assim não possa ser precisado, pois não houve informação ou parecer formal da empresa pública 

aos pedidos desta pesquisa, há evidência suficiente de que a CPTM trata da pixação como uma 

                                                           
25 Ver Manso, 2009; Ruotti, 2016 e Martins, 2020. O aceite funda-se na crença de que será vantajoso àquela 

comunidade a presença do ilícito. 
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perturbação da ordem que necessita ser evitada ou, no mínimo, rapidamente eliminada para 

impedir a propagação da desordem. 

 Alguns pontos, nos resultados da pesquisa, são crucias para a percepção de tal 

aproximação. Quanto ao alinhamento às criminologias do cotidiano, é notável a prevalência do 

ideário disseminado nas equipes de segurança no sentido de que qualquer um pode ser suspeito 

das pixações e que tais atos delitivos podem acontecer na ocorrência de descuidos. O primeiro 

desses fatores pode ser comprovado quando a CPTM vai perante o Tribunal de Justiça de São 

Paulo requerer de um indivíduo, pego dentro da linha férrea portando latas de spray, que arque 

com as custas de diferentes ocorrências de pixação nos trens, ocorrências essas de uma série 

histórica do ano de 2019. Tal postura vai além de mero ideário das equipes de segurança, 

quando leva para seara judicial o entendimento das equipes, na acareação do suporto ato 

delitivo, passa a tornar o posicionamento como se dela fosse.  

 Há ainda evidência de que a CPTM fomentava a técnica preventiva sobre as pixações 

antes desse ocorrido. Funda-se tal evidência no uso de arma letal pelas equipes de segurança, 

para desestimular eventuais atos ilícitos, a abordagem dos agentes de segurança em locais que 

são favoráveis para prática de pixação em trens e no alegado aumento das equipes de segurança 

para evitar a prática pesquisada, todos elementos coletados na entrevista e que comprovam a 

mobilização da CPTM frente a evitar descuidos. Quando a Companhia se posiciona da forma 

como fez na Ação Penal, formalizou sua responsabilidade solidária pela técnica de controle, 

aceitando, ainda que tacitamente, que essa é utilizada pelas suas equipes e legitimando-a como 

estratégia razoável para conter e investigar ocorrências de pixação envolvendo os trens. 

Portanto, a CPTM utilizou de técnicas alinhadas ao controle preventivo para criminalizar 

indivíduo suspeito de realizar pixações, bem como, não há nenhum indicativo de que não agia 

assim anteriormente, nem que não agirá novamente após o caso. 

 Já quanto ao alinhamento a teoria das janelas quebradas na gestão da célere limpeza 

dos trens, existe parecer da CPTM quanto ao tipo de limpeza que é utilizada na remoção das 

pixações, trata-se da Limpeza Corretiva. Segundo esse mesmo parecer, ela ocorre num plano 

mensal, com todos os trens, e já existe empresa que presta o seguinte serviço, cujo contrato de 

prestação é administrado pela Gerência de Circulação. Caso a situação terminasse aqui, não 

haveria verossimilhança alguma com as janelas quebradas, a empresa seguiria seu fluxo normal 

de limpezas e, por consequência, as pixações seriam removidas nesse mesmo processo. 

Contudo, não é o que acontece. 
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 O entrevistado deu conta de esclarecer, baseado em sua experiencia empírica ao tentar 

encontrar o trem pixado para fotografar o trabalho, que o trem circulará o mínimo possível, 

apenas o indispensável para chegar a algum dos chamados lava-rápidos; o contrário somente 

ocorre na hipótese de nenhum funcionário da CPTM notar a ocorrência de pixação. Relatar isso 

é dizer que “assim que notada a ocorrência, o trem pixado será retirado de circulação o mais 

breve possível”, isso afasta a presunção de normalidade procedimental com as Limpezas 

Corretivas, em situação de trem pixado. 

 Tal relato se sustenta nos documentos que a CPTM apresentou na Ação Penal, nomeados 

Memoriais de Cálculo, conforme já apontado na p. 24. Os documentos indicam que todos os 

dezessete trens que sofreram ocorrências de pixação, atribuídas ao nome Unio no ano de 2019, 

passaram pelo procedimento de Limpeza Corretiva no máximo 24h depois do registro formal 

da ocorrência por algum dos agentes de segurança, inclusive, alguns dos próprios protocolos de 

notícia-crime (boletins de ocorrência) realizados perante a Polícia Civil trazem a informação 

que não foi se quer possível realizar perícia no trem, em razão desse último já ter sido 

encaminhado à limpeza. Assim, não somente a CPTM tenta evitar as ocorrências de pixação, 

tal qual punir os suspeitos, com estratégias de controle preventivo, como tratou dos casos 

consolidados de pixação nos trens com evidências sólidas de que os vê como uma desordem 

que deve ser combatida o mais breve possível, alinhando as práticas da empresa frente o 

problema sociológico apresentado às práticas de controle social. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 É certo que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos tem intuito direcionado de 

invisibilizar a ocorrência de práticas de pixação em suas composições ativas de trens, e tal 

prática transpassa a mera tentativa de evitar prejuízos desnecessários, que derivar-se-iam das 

ocorrências de prática de pixação. Fosse o caso do intento final ser somente evitar, não haveria 

razão para, comprovadamente, não permitir que o trem circulasse da forma como estivesse; 

uma vez o ato estando consumado já se pressupõe a necessidade do gasto. Considerando que 

tais limpezas, da modalidade LC, já são contratadas e programadas em recorrência específica, 

em algum ocorreria a limpeza planejada do trem e a pixação seria removida, mas não é o que 

acontece. 

 A pesquisa aponta que a CPTM se organiza, também, no sentido de fomentar um 

controle preventivo da prática, nos moldes versados por Garland (2008), e tornar qualquer 

indivíduo suspeito em potencial. Conforme evidenciado nos resultados, basta ter os requisitos 

mínimos, isto é, no momento narrado pelo autor-referência, o crivo que tornava o indivíduo 

passível à intervenção estatal eram sua aparência, sua renda, sua origem, dentre outros, nesta 

pesquisa foi estar em local cujo histórico aponte para a prática, para os agentes da CPTM 

tornarem-no um alvo em potencial da intervenção do Estado26.  

 Torna ainda ratificado que a empresa pública tem ciência e controle da frequência das 

ocorrências, conta com tácito interesse em endurecer as medidas de segurança no intuito de 

mitigar a prática e incidem na padronização nas ações preventivas, o que indica – muito embora 

não possa, a momento, ser comprovado – que existe um modus de agir, uma conduta 

corporativa totalizante27, no sentido de planificar as estratégias combativas para a prática.  

Quanto ao alinhamento à prevenção metodológica herdada da teoria de janelas 

quebradas, estão presentes os predicados necessários para, ainda com o silêncio da CPTM 

frente as suas razões, aproximar a práxis preventiva, sob o prisma das pixações em trens, no 

sentido de um combate a um suposto estímulo a desordem, no caso a proliferação de ocorrências 

dessa natureza, que seria o efeito simbólico que a empresa pública intenta combater com 

tamanho afinco. 

 Por fim, em conformidade ao projeto de pesquisa que deu origem a este artigo, o 

objetivo fim era propor uma reflexão quanto à gestão das políticas do transporte coletivo, 

                                                           
26 Ver Lima, Sinhoretto & Bueno, 2015. 
27 Ver Goffman, 1976. 
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alinhadas ao objeto da pesquisa. Vejamos, é fato comprovado por, ao menos, dois dos autores 

base deste escrito (Garland e Ansfield, e referências) que a política preventiva especificamente 

alinhada às janelas quebradas é ineficaz. Isso porque, além de não surtir efeito final numa 

mitigação qualitativa da ocorrência perseguida, fomenta discriminação e eventual má conduta 

do agente público de segurança, pois pressupõe a culpa de determinados indivíduos. Também, 

gera onerosos gastos ao fisco público, pois necessita de todo um aparato específico para ser 

aplicada.  

 Em verdade, a causa inicial das questões mostra-se não ter haver com um contágio pela 

desordem, pelo contrário, a desordem é a consequência meio, para uma possível consequência 

fim que é o ato delitivo, mas em face de uma gestão pública sectária. Pereira (2022) dá conta de 

tratar do assunto ao mesclar as juventudes e a mobilidade urbana, a inexistência de fomento ao 

lazer, de espaços de convivência, que força não somente o descolamento da população 

periférica para regiões centrais, como expõe essa a uma necessidade de poder curtir de alguma 

forma. Não é novidade a existência das práticas de graffiti e pixação, na capital paulista. E não 

há razão para considerar plausível haver algum espaço que esses indivíduos não possam chegar; 

ainda com observância de controle preventivo, esse já se mostrou falho por diversas vezes. 

Ocorre que tais práticas colocam em risco as próprias vidas dos pixadores, expondo-os a riscos 

de choque elétricos, atropelamentos por trens; dentre outras problemáticas, que, inclusive, são 

a razão para o acesso a linha férrea por local indevido ser proibido.  

 Pois bem, ainda que haja uma correlação entre o controle preventivo, práticas delitivas, 

direito à cidade e sucateamento das periferias, esse é um problema sociológico a ser abordado 

em outra pesquisa. O fato resultante da análise aqui apresentada é que, sim, a CPTM reproduz 

o viés de criminologias do cotidiano voltado ao ideário das janelas quebradas quanto às 

práticas de pichação em sua frota de trens. Não obstante, tal método já restou negativo quanto 

a alcançar o objetivo em foco – de promover a ordem e o controle social –, pois não trata a 

causa, mas sim a mera sintomática de um procedimento de estratificação social em curso. 
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25/12/2022 16:36 Email – João Viana – Outlook 

 

 

RES: 2021/136592 

JULIANA MILENA RAINHA DE CARVALHO <JULIANA.CARVALHO@cptm.sp.gov.br> 
Ter, 30/11/2021 11:51 

Para: JP_VIANA@OUTLOOK.COM <JP_VIANA@OUTLOOK.COM> 

Prezado João Pedro, bom dia. 
 

Seguem as informações para compor o trabalho acadêmico. 
 

A) SE EXISTIREM, REGISTRO INTERNO DE OCORÊNCIAS DE PICHAÇÃO NOS TRENS (DOSSIÊS, BOLETINS, 
SINDICANCIAS, EXPEDIENTES ... ); 
Os registros( interno/Relatório de ocorrência com pessoas e externo/registro de boletim de ocorrência junto à 
polícia civil) são de competência da Gerência de Segurança; 

 
B) CONTROLE DE LIMPEZA DAS COMPOSIÇÕES, TANTO ÀS DE ROTINA, QUANTO ÀS - POR VENTURA - 
EXTRAORDINÁRIAS (EM CASO DE VANDALISMO); 

 
A limpeza dos trens de todas as linhas da CPTM é efetuada por uma empresa contratada e avaliada 
(fiscalizada) por funcionários da CPTM nos locais de limpeza e por meio do Sistema de Gestão de Limpeza – 
SGL (sistema criado pela CPTM, que permite mensurar a limpeza, através de critérios técnicos pré 
estabelecidos) 

 
As limpezas são divididas nas seguintes modalidades: LEV, LDM e LC, LS, LLO e LVS: 

 
LEV (limpeza entre viagens) – executada diariamente, nos períodos diurno e noturno, nas estações terminais, 
em todos os trens que estão em circulação. 
Consiste basicamente na remoção de detritos e/ou sujidades ocorridas durante o horário de operação. Este 
serviços pertence ao contrato sob Gestão da GOE (Gerência de Estações) 

 
LDM (limpeza diária de manutenção) – executada diariamente, no período noturno, em pátios, oficinas e 
estações à medida que os trens são recolhidos ou após passarem por manutenção. 
Consiste na limpeza interna de todo o trem, que compreende os tetos internos, as luminárias, as partes 
externas dos ventiladores e/ou das aletas de ventilação, os pega-mãos, os painéis digitais, seguindo com a 
limpeza das laterais internas, dos caixilhos de vidros / policarbonatos, dos painéis de comunicação visual, dos 
bancos, das portas, das borrachas de vedação e por último o piso. Este serviços pertence ao contrato sob 
Gestão da GOC (Gerência de Circulação) 

 
LC (limpeza corretiva) composta por LCI (Limpeza corretiva interna) e LCE (Limpeza corretiva externa) – 
executada diariamente, nos períodos diurno e noturno, nos lavadores de trens Barra Funda( linhas 7/10), 
Jundiapeba (Linhas 11 e 12, 13), Presidente Altino (Linhas 8/9). 
Consiste em uma limpeza interna mais profunda, contemplando também a limpeza externa do trem, as 
laterais, frente, painéis indicadores de destino e os foles de circulação/conexão entre carros. 
O intervalo médio entre as LC’s é de 30 dias. Este serviços pertence ao contrato sob Gestão da GOC. 

 
LS – Limpeza Simples 
Limpeza externa das laterais e frentes dos trens através das máquina de lavar trens nos lavadores (provido de 
escovas e bicos de água sob pressão, atualmente não operacional) 
LLO – Limpeza das locomotivas 
Limpeza interna e externa das locomotivas nos lavadores, com remoção de pó, manchas, pichações gomas de 
mascar, utilizando-se de produtos adequados para maior alcance na limpeza. 
LVS – Limpeza dos veículos de serviço 
Limpeza externa dos trens de serviço nos lavadores, com a limpeza da cabine e partes da externas 

Controle de limpeza e pichação 

7.   ANEXOS: 
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Durante e após as limpezas, a equipe de fiscalização da CPTM , acompanha e confere o serviço, verificando 
quanto à qualidade e efetividade, bem como os equipamentos, produtos e uniforme utilizadas pelos 
prestadores de serviço encarregados da limpeza, após o que, são feitos os registros necessários no Sistema de 
Gestão de Limpeza para fins de controle e pagamento (podendo sofrer decréscimos dependo da nota da 
avaliação pelo fiscal). 
A programação e controle de limpeza dos trens é realizada através dos sistemas RETREM (responsável pela 
gestão da frota de trens) e SGL (Sistema de Gestão de Limpeza), através dos quais são encaminhados os trens 
para limpeza em intervalos regulares, tendo a prioridade alterada por necessidades, como por exemplo, os 
casos de pichação e sujidades pontuais constatadas no decorrer da operação comercial. 

 
Os fiscais que estiverem cumprindo escala nos lavadores de trens: BFU, JPB e PAL, ao receberem trens com 
carros pichados interna ou externamente, entram em contato com o Centro de Controle Operacional a fim de 
verificar se há falha de 
pichação aberta, nos casos em que não houver, será necessário registrar a falha (registro de alguma 
anormalidade que precisa ser corrigida) 
Efetuam o registro fotográfico da pichação e encaminham o trem para a equipe encarregada da limpeza, 
quantificando recursos humanos e materiais empregados, informação que será encaminhada para compor 
relatório elaborado pela segurança operacional, com vistas a eventual ressarcimento, se identificado o autor. 

 
C) POLÍTICA GERAL DE LIMPEZA DAS COMPOSIÇÕES DA EMPRESA E, SE EXISTIR, UNS INSTRUTIVO ESPECÍFICO 
DESTINADO A ORIENTAR OS FUNCIONÁRIOS DE COMO PROCEDER EM CASO DE PICHAÇÃO EM COMPOSIÇÃO 
ATIVA 

 
A limpeza dos trens segue a diretriz prevista no contrato de prestação de serviço, o qual norteia toda a 
atividade de limpeza e a empresa terceirizada deve cumprir fielmente, os empregados (Fiscais de Limpeza) 
passam por treinamentos periódicos a fim de efetuar a fiscalização conforme rege o contrato, bem como, 
corrigir desvios observados durante a execução da limpeza pelos empregados terceirizados. 
Nos casos específicos de pichação, são efetuados testes que determinam a melhor técnica e produtos a serem 
utilizados, adotando-se como padrão, não havendo instrumento normativo especifico, senão a previsão 
contratual, constatada a pichação, o trem segue para a limpeza. 

 
Atenciosamente, 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

CAMPUS GUARULHOS 
 
 
 

 
Guarulhos, 17 de fevereiro de 2022. 

 
 

 

Ilma. 

Gerência de Segurança 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

São Paulo, Capital. 

 
 

Interessado: Discente João Pedro Viana Corrêa, Profª Drª Liana de Paula. 
 

Assunto: Requerimento de Informações ou Documentos; Instrução de Trabalho 
Acadêmico. 

 

 
Ilma. Chefia da Repartição, 

 
Esta Direção Acadêmica expede o presente Ofício a vossa notória autoridade no âmbito 

da Gerência de Segurança, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para expor 
e, ao fim, requerer o que segue. 

1. O Interessado contatara a Ouvidoria da CPTM, Manifestação 2021/136592, com 
finalidade de que fosse apontada para onde deveria ser requerido determinado rol de 
informações, com finalidade de instruir Projeto de Pesquisa Científica; 

2. Desde logo aponta-se que quaisquer informações prestadas para esse fim ficam 
resguardadas por sigilo, bem como, por código de ética de pesquisa científica, sendo 
utilizados os dados prestados apenas para fins acadêmicos, desconsiderando-se também 
qualquer informação que componha os documentos e não faça parte do objeto 
investigado pelo Interessado. 

3. Foi apontado, em resposta à Manifestação retromencionada que é de responsabilidade 
dessa Gerência providenciar o acesso aos seguintes documentos ou prestar as seguintes 
informações: 

a) Registros internos de ocorrências de pichações na frota ativa de trens da 
CPTM; Apontar a existência desses registros e, sendo possível, encaminhar 
cópia de alguns documentos, a exemplo, Dossiês, Inquéritos, Boletins, 
Comunicados, Relatórios, Expedientes; 
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b) Política Geral de segurança das composições da Empresa; Expor como é 
dada a política institucional de segurança das composições, como são 
regidos os contratos celebrados com empresas terceirizadas para tal fim e, 
caso exista, envio de Instrutivos ou Comunicados específicos destinados a 
orientação de funcionário – servidor ou terceirizado – de como proceder em 
caso de pichação em composição, sob sua guarda ou em seu turno; 

c) Instrutivo ou Comunicado de como as equipes de segurança devem 
proceder em seus turnos, vigilâncias e escoltas a fim de obstar ou dificultar 
potenciais atos de pichação contra os trens da frota ativa da empresa; 
Manifestar-se sobre a existência e providenciar acesso; 

d) Caso seja registrada Notícia Crime das ocorrências, junto a Polícia Civil; 
Informar se existe alguma Delegacia responsável pelo registro específico 
dessas ocorrências, em caso positivo, aponte-se qual é essa Delegacia; Qual 
a tipificação do crime noticiado nessas ocorrências (Crime Ambiental, Dano 
ao Patrimônio Público, Vandalismo...); 

4. Além dessas informações, o Interessado solicita que se autorize e se indique 4 (quatro) 
Servidores desta Gerência – preferencialmente de cargos distintos e que atuem na linha 
de frente para coibir a prática pesquisada – para fim de que sejam escolhidos 2 (dois), a 
critério dos pesquisadores, para serem entrevistados sobre o tema da pesquisa, que são 
pichações na frota ativa de trens da CPTM; 

5. Por fim, que seja expedida pré-autorização para que, sendo considerado necessário  
pelos pesquisadores, as empresas contratadas para à vigilância terceirizada arrolarem 
alguns de seus contratados, para fim de que sejam entrevistados sobre o mesmo assunto 
já tratado no item 4, sem prejuízo da autonomia que as empresas possuem enquanto 
pessoas jurídicas de direito privado. 

Nestes termos, requer-se que seja disponibilizado acesso aos pesquisadores de todo o 
material e esclarecimentos arrolados no item 3, bem como, que seja providenciado o suscitado 
nos itens 4 e 5. 

Entendendo que esta empresa é parte da Administração Pública Indireta, da Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, nessa qualidade é matéria pré questionada o dever de prestar as 
devidas informações, emitir certidões, disponibilizar acesso a documentos para qualquer pessoa 
– física ou jurídica – interessada, que seja capaz de demonstrar interesse legítimo como é o caso, 
não sendo também matéria objeto de Segredo de Estado, ou caso de perturbação da ordem 
pública. 

Em tempo e na oportunidade, apresenta-se protestos de estima e elevada consideração a 
esta Gerência. 

 
BRUNO KONDER 

Assinado de forma digital por 
BRUNO KONDER 

COMPARATO:18729342856 COMPARATO:18729342856 
Dados: 2022.02.17 19:32:36 -03'00' 

Prof. Dr. Bruno Konder Comparato 
EFLCH - UNIFESP Campus Guarulhos 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

CAMPUS GUARULHOS 
 
 
 

 
Guarulhos, 17 de fevereiro de 2022. 

 
 

 

Ilma. 

Gerência de Estações 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

São Paulo, Capital. 

 
 

Interessado: Discente João Pedro Viana Corrêa, Profª Drª Liana de Paula. 
 

Assunto: Requerimento de Informações ou Documentos; Instrução de Trabalho 
Acadêmico. 

 

 
Ilma. Chefia da Repartição, 

 
Esta Direção Acadêmica expede o presente Ofício a vossa notória autoridade no âmbito 

da Gerência de Estações, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para expor 
e, ao fim, requerer o que segue. 

1. O Interessado contatara a Ouvidoria da CPTM, Manifestação 2021/136592, com 
finalidade de que fosse apontada para onde deveria ser requerido determinado rol de 
informações, com finalidade de instruir Projeto de Pesquisa Científica; 

2. Desde logo aponta-se que quaisquer informações prestadas para esse fim ficam 
resguardadas por sigilo, bem como, por código de ética de pesquisa científica, sendo 
utilizados os dados prestados apenas para fins acadêmicos, desconsiderando-se também 
qualquer informação que componha os documentos e não faça parte do objeto 
investigado pelo Interessado. 

3. Foi apontado, em resposta à Manifestação retromencionada que é de responsabilidade 
dessa Gerência providenciar o acesso aos seguintes documentos ou prestar as seguintes 
informações: 

a) Contratos de Prestação de Serviço para fim de limpeza entre viagens (LEV); 
Encaminhar informações acerca da política de limpeza da empresa que é 
comtemplada da celebração destes contratos, em especial, em caso de pichação; 
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b) Política Geral de Limpeza da empresa, em especial, no que tange à limpeza 
das composições da frota ativa de trens, em caso de pichação; Controle da 
frequência das limpezas, como as limpezas fiscalizadas por essa Gerência 
devem ou não ser executadas; 

c) Controle Geral das limpezas fiscalizadas por essa Gerência, tanto ordinárias, 
como extraordinárias – em caso de pichação na composição; 

d) Instrutivo ou Comunicado com fim específico de orientar funcionário a como 
proceder em caso de ocorrência de pichação em composição; Manifestar-se 
sobre a existência do documento e, em caso positivo, disponibilização do 
documento; 

e) Emissão de Relatório Circunstanciado do que ocorre, em matéria dos 
procedimentos de limpeza fiscalizados por essa Gerência, quando verifica-se 
que um trem da frota ativa foi pichado. 

4. Além dessas informações, o Interessado solicita que se autorize e se indique 3 (três) 
Servidores desta Gerência – preferencialmente de cargos distintos e que atuem na linha 
de frente a prática pesquisada – para fim de que seja escolhido 1 (um), a critério dos 
pesquisadores, para ser entrevistado sobre o tema da pesquisa, que são pichações na 
frota ativa de trens da CPTM; 

5. Por fim, que seja expedida pré-autorização para que, sendo considerado necessário  
pelos pesquisadores, as empresas contratadas para à limpeza terceirizada arrolarem 
alguns de seus contratados, para fim de que sejam entrevistados sobre o mesmo assunto 
já tratado no item 4, sem prejuízo da autonomia que as empresas possuem enquanto 
pessoas jurídicas de direito privado. 

Nestes termos, requer-se que seja disponibilizado acesso aos pesquisadores de todo o 
material e esclarecimentos arrolados no item 3, bem como, que seja providenciado o suscitado 
nos itens 4 e 5. 

Entendendo que esta empresa é parte da Administração Pública Indireta, da Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, nessa qualidade é matéria pré questionada o dever de prestar as 
devidas informações, emitir certidões, disponibilizar acesso a documentos para qualquer pessoa 
– física ou jurídica – interessada, que seja capaz de demonstrar interesse legítimo como é o caso, 
não sendo também matéria objeto de Segredo de Estado, ou caso de perturbação da ordem 
pública. 

Em tempo e na oportunidade, apresenta-se protestos de estima e elevada consideração a 
esta Gerência. 

 
BRUNO KONDER 
COMPARATO:18729342856 

Assinado de forma digital por 
BRUNO KONDER 
COMPARATO:18729342856 
Dados: 2022.02.17 19:31:34 -03'00' 

 

Prof. Dr. Bruno Konder Comparato 
EFLCH - UNIFESP Campus Guarulhos 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

CAMPUS GUARULHOS 
 
 
 

 
Guarulhos, 17 de fevereiro de 2022. 

 
 

 

Ilma. 

Gerência de Circulação 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

São Paulo, Capital. 

 
 

Interessado: Discente João Pedro Viana Corrêa, Profª Drª Liana de Paula. 
 

Assunto: Requerimento de Informações ou Documentos; Instrução de Trabalho 
Acadêmico. 

 

 
Ilma. Chefia da Repartição, 

 
Esta Direção Acadêmica expede o presente Ofício a vossa notória autoridade no âmbito 

da Gerência de Circulação, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), para 
expor e, ao fim, requerer o que segue. 

1. O Interessado contatara a Ouvidoria da CPTM, Manifestação 2021/136592, com 
finalidade de que fosse apontada para onde deveria ser requerido determinado rol de 
informações, com finalidade de instruir Projeto de Pesquisa Científica; 

2. Desde logo aponta-se que quaisquer informações prestadas para esse fim ficam 
resguardadas por sigilo, bem como, por código de ética de pesquisa científica, sendo 
utilizados os dados prestados apenas para fins acadêmicos, desconsiderando-se também 
qualquer informação que componha os documentos e não faça parte do objeto 
investigado pelo Interessado. 

3. Foi apontado, em resposta à Manifestação retromencionada que é de responsabilidade 
dessa Gerência providenciar o acesso aos seguintes documentos ou prestar as seguintes 
informações: 

a) Contratos de Prestação de Serviço para fim de limpeza diária de manutenção 
(LDM), limpeza corretiva (LC; interna ou externa); Encaminhar informações 
acerca da política de limpeza da empresa que é comtemplada da celebração 
destes contratos, em especial, no caso de pichação; 
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b) Política Geral de Limpeza da empresa, em especial, no que tange à limpeza 
das composições da frota ativa de trens em caso de pichação; Controle da 
frequência das limpezas, como as limpezas fiscalizadas por essa Gerência 
devem ou não ser executadas; 

c) Controle Geral das limpezas fiscalizadas por essa Gerência, tanto ordinárias, 
como extraordinárias – em caso de pichação na composição; 

d) Instrutivo ou Comunicado com fim específico de orientar funcionário a como 
proceder em caso de ocorrência de pichação em composição; Manifestar-se 
sobre a existência do documento e, em caso positivo, disponibilização do 
documento; 

e) Emissão ou envio – se já existir – de Relatório Circunstanciado do que 
ocorre, em matéria dos procedimentos de limpeza fiscalizados por essa 
Gerência, quando verifica-se que um trem da frota ativa foi pichado. 

4. Além dessas informações, o Interessado solicita que se autorize e se indique 3 (três) 
Servidores desta Gerência – preferencialmente de cargos distintos e que atuem na linha 
de frente a prática pesquisada – para fim de que seja escolhido 1 (um), a critério dos 
pesquisadores, para ser entrevistado sobre o tema da pesquisa, que são as pichações na 
frota ativa de trens da CPTM; 

5. Por fim, que seja expedida pré-autorização para que, sendo considerado necessário  
pelos pesquisadores, as empresas contratadas para à limpeza terceirizada arrolarem 
alguns de seus contratados, para fim de que sejam entrevistados sobre o mesmo assunto 
já tratado no item 4, sem prejuízo da autonomia que as empresas possuem enquanto 
pessoas jurídicas de direito privado. 

Nestes termos, requer-se que seja disponibilizado acesso aos pesquisadores de todo o 
material e esclarecimentos arrolados no item 3, bem como, que seja providenciado o suscitado 
nos itens 4 e 5. 

Entendendo que esta empresa é parte da Administração Pública Indireta, da Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, nessa qualidade é matéria pré questionada o dever de prestar as 
devidas informações, emitir certidões, disponibilizar acesso a documentos para qualquer pessoa 
– física ou jurídica – interessada, que seja capaz de demonstrar interesse legítimo como é o caso, 
não sendo também matéria objeto de Segredo de Estado, ou caso de perturbação da ordem 
pública. 

Em tempo e na oportunidade, apresenta-se protestos de estima e elevada consideração a 
esta Gerência. 

 

BRUNO KONDER Assinado de forma digital por BRUNO 
KONDER COMPARATO:18729342856 
Dados: 2022.02.17 19:33:33 -03'00' 

 
Prof. Dr. Bruno Konder Comparato 

EFLCH - UNIFESP Campus Guarulhos 

COMPARATO:18729342856 
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ROTEIROS ENTREVISTAS – BASE 

 

Entrevistas equipe de segurança (terceirizada e efetiva) – 2 a 3 indivíduos 

 

1. Você já trabalhou com segurança patrimonial antes deste serviço? 
2. Como é feita a comunicação de instruções da Empresa Pública para os funcionários da 

segurança? 
3. Você já viu algum trem pixado? Caso sim, era você que o estava vigiando? 
4. Mesmo caso não tenha visto, você sabe qual o procedimento a ser cumprido pelas equipes de 

segurança caso ocorram estes tipos de ocorrências? 
5. As equipes de segurança recebem, por parte da Empresa, algum instrutivo específico sobre 

como prevenir esse tipo de prática? 
6. Você considera que a circulação de um trem pixado afetaria, negativamente, a visão da 

Empresa perante a população? Essa é uma crença totalmente pessoal, ou a forma como a 
Empresa lhe instrui influencia neste entendimento? 

7. Você verifica que em ocorrências de pixações em trens, existiria alguma diferença no que 
trata do cuidado que a Empresa teria em abafar o caso? 

8. Na sua opinião por quê não existem campanhas nos trens e estações contra vândalos que 
realizam pichações nos trens, a exemplo de como ocorre com o comércio ambulante, assédio 
ou outra prática criminosa que ocorre nas dependências da Empresa? 

9. Você considera que a Empresa deixar um trem pixado circulando, transportando passageiros, 
abre precedente para desordem nas dependências da empresa? 

10. Existe alguma represália, por parte da empresa, contra o funcionário que estaria encarregado 
de vigiar um trem que tenha sido pixado? Caso sim, você sabe quais? 

11. Você considera que, caso a empresa permitisse a circulação de trens vandalizados, as equipes 
de segurança teriam mais trabalho com ocorrências? 

12. Você considera que a pixação interfere, de fato, na integridade mecânica do trem? 

 

Entrevistas com encarregados da limpeza – 2 a 3 indivíduos 

 

1. Você já trabalhou com limpeza de transportes públicos antes deste serviço? 
2. Como é feita a comunicação de instruções da Empresa Pública para os funcionários da 

limpeza? 
3. Você já viu algum trem pixado? Caso sim, foi você que o limpou? 
4. Você sabe como é feita à limpeza externa de trens que, hipoteticamente, sejam pixados? 
5. Mesmo caso não tenha visto, você sabe qual o procedimento a ser cumprido pelas equipes de 

limpeza caso ocorram estes tipos de ocorrências? 
6. Você tem conhecimento se existe algum procedimento extraordinário de limpeza/lavagem 

externa, em caso de ocorrência em pixações nos trens? 
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7. Você considera que a circulação de um trem pixado afetaria, negativamente, a visão da 
Empresa perante a população? Caso sim, você tem opinião do motivo do processo de limpeza 
sanar essa questão? 

8. Você considera que a Empresa deixar um trem pixado circulando, transportando passageiros, 
abre precedente para desordem nas dependências da empresa? 

9. Você considera que, caso a empresa permitisse a circulação de trens vandalizados, as equipes 
de limpeza teriam mais trabalho com ocorrências como essas? 

10. Qual o tempo médio que um trem fica parado, para fim de lavagem, em caso de pixação? 
11. Você considera que a pixação interfere, de fato, na integridade mecânica do trem? 

 

Entrevistas com pixadores de trens – 2 indivíduos 

 

1. Há quanto tempo você realiza pixações, exclusivamente, em trens da CPTM? 
2. Você tem alguma noção de, aproximadamente, quantos trens da CPTM você já pixou? 
3. Você verifica a existência de algum esquema de segurança específico, com fim de coibir a 

atuação de pixadores como você? 
4. Você já conseguiu ser passageiro em algum trem que você tenha, previamente, pixado? Caso 

sim, com que frequência? 
5. Você sabe qual o procedimento a CPTM adota, após algum de seus funcionários verificar a 

pichação realizada por vocês? 
6. Onde é mais fácil conseguir fotos posteriores do vagão pixado: nas estações ou em pátios ou 

locais similares? 
7. Na sua opinião, a CPTM tenta ocultar a ocorrência de pichações nos trens? 
8. Você considera que a pixação interfere, de fato, na integridade mecânica do trem? 
9. Baseado em sua experiência particular, qual foi o maior tempo que a CPTM levou para limpar 

um trem pixado por você? E, independente disso, na maioria das vezes qual o tempo que a 
CPTM leva para realizar à limpeza? 

10. Você considera que a Empresa deixar um trem pixado circulando, transportando passageiros, 
abre precedente para desordem nas dependências da empresa? 

11. Você considera que a Empresa deixar um trem pixado circulando, transportando passageiros, 
estimularia outras pessoas a pixarem os trens da CPTM? 
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