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ENSAIO

PIXO E ARTE: LINGUAGEM, AÇÃO E NOVAS INSERÇÕES
Bárbara de Andrade

Tendo por base os trabalhos de Djan Ivson e Márcio Murari, o presente ensaio buscará trazer para 
discussão os desafios da inserção do Pixo e suas linguagens dentro do circuito artístico, levando em 
consideração as reflexões levantadas por Arthur Danto e Hans Belting acerca do fim da arte e da 
História da Arte.

Após as reflexões levantadas por Arthur Danto e 
Hans Belting em seus respectivos textos sobre o 
fim da arte, temos que a arte contemporânea, de 
um modo geral, trouxe diversas problemáticas e 
tensões para o universo da arte; mesmo que o pri-
meiro tenha focado suas análises sobre o próprio 
objeto de arte a partir da produção da contempo-
raneidade e o segundo tenha estudado com mais 
profundidade e própria noção de História da Arte 
frente a essas produções, ambas as análises per-
mitiram perceber que no tempo contemporâneo, 
o valor artístico não mais pertence à caracterís-
ticas intrínsecas ao objeto – como a harmonia, a 
beleza ou mesmo qualquer outra qualidade que se 
possa dar – e sim na própria ideia que está justa-
posta à materialidade.1 Deste modo, Danto aponta 
para a possibilidade de que na Arte Contemporâ-
nea, “no que se refere às aparências, tudo poderia 
ser uma obra de arte” e que neste sentido, para se 
descobrir a existência de um valor de arte deve-se 
então, diante de um objeto – material ou não, visu-
al ou não – “voltar-se da aparência do sentido para 
o pensamento.” (DANTO, 2006, p. 16).2 Além dis-
so, percebemos que não é a produção que está em 
crise ou em vias de acabar, mas detectamos o fim 
da narrativa de uma História da Arte que já não 
dá conta de abarcar a infinidade de possibilidades 
que os novos objetos suscitam, ou seja, “o fim de 
uma história da arte é o fim de uma narrativa: ou 
porque a narrativa se transformou ou porque não 
há mais nada a narrar no sentido entendido até 
então.” (BELTING, 2012, p. 46).

Evidente que a expansão do conceito Arte foi-se 
transformando paulatinamente durante sua pró-
pria constituição narrativa, de modo que hoje o 
conceito fundamentalmente ocidental passa a ser 
tensionado por produções não-ocidentais3 e, para 
além disso, abrem portas para noções muito mais 
amplas como a da própria visualidade. Mas de que 
modo, este conceito ocidental chamado Arte cho-
ca-se com sua própria produção no Ocidente, uma 
vez que visualidades específicas produzidas em 
grupos marginalizados do circuito hegemônico 
artístico – principalmente encarnado nas institui-
ções do museu e da galeria de arte – podem trazer 
novas problemáticas para esta ideia tantas vezes 
pretensamente universal? Trazemos aqui a pro-
blemática do Pixo4: a pichação - ou “Pixo”, como 
seus autores e atores preferem grafar a palavra - 
são manifestações artísticas e sociais urbanas nas 
quais a juventude, geralmente periférica, espalham 
seus nomes pelos muros da cidade usando-se de 
uma caligrafia e um sistema de normas internas 
específico. No Rio de Janeiro, essa prática recebe 
o nome de “Xarpi” pelos seus praticantes. Deste 
modo, nos perguntamos como a visualidade – ou 
a ação performática, como veremos – do Pixo ou 
Xarpi desafia as categorias dadas historicamente 
ao objeto de arte, se consideradas como tal? Este 
pequeno texto de cunho ensaístico tentará depa-
rar-se com essas questões tendo como referência o 
trabalho de dois artistas contemporâneos que tra-
balham o Pixo dentro do circuito artístico. São eles 
Djan Ivson, o Cripta, e Márcio Murari, o Bogus.
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Djan Ivson, conhecido como Cripta Djan5 é pi-
xador, artista e ativista. Seus trabalhos ficaram 
bastante conhecidos a partir de suas atuações 
no Centro Universitário Belas Artes, em 2008, 
quando ele e um grupo de pixadores foram con-
vidados por um dos alunos a fazerem uma in-
tervenção nas obras expostas como trabalho de 
conclusão de curso; na 28ª Bienal de São Paulo, 
mais conhecida como Bienal do Vazio, na qual 
Djan e seus colegas de ação deixaram suas mar-
cas onde naquele ano estaria vazio por proble-
mas financeiros do evento; e na Bienal de Berlim, 
evento no qual também houve conflitos pela ação 
realizada nas paredes de um patrimônio históri-
co. Também foram convidados a atuar na Fun-
dação Cartier, em 2009. Recentemente, o artista 
pode mostrar sua trajetória dentro do mundo 
da pixação na sua exposição individual no Es-
paço Humanar, em São Paulo, denominada Em 
nome do Pixo. Já Márcio Murari é pixador, artista 
e estudante de Teatro da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), além de ter trabalhos 
no cinema e no teatro. Recentemente, realizou a 
oficina Leitura e Escrita Urbana no XX Encon-
tro Nacional de Estudantes de Artes (ENEARTE), 
em Brasília – DF, na qual explorava a linguagem 
da pixação, sua estética e diálogos com a socie-
dade. No mesmo evento, também realizou uma 
performance colaborativa chamada Identidade 
sobre Identidade, na qual as pessoas que estavam 
presentes puderam colocar suas próprias mar-
cas livremente naquele espaço, suas identidades, 
vivências e visualidades próprias; o artista, por 
sua vez, intervém marcando o nome com o qual 
é conhecido no meio da pixação, Bogus, e vestin-
do uma roupa específica branca, também recebe 
marcas de tinta spray. Suas pesquisas giram ain-
da em torno das questões do corpo pixador en-
quanto aquele que escreve, pixa e se movimenta.

A atuação desses dois artistas são exemplo de 
como o circuito artístico, ou artworld nas pala-
vras de Danto, tem recebido e absorvido a lingua-
gem da pixação. Isso nos leva a pensar questões 
do próprio circuito. A primeira delas se refere ao 
meio de circulação: podemos ver que essas ações 
se deram em eventos de arte e bienais; entretan-
to, se pensarmos o Pixo de modo mais amplo, sua 
presença está muito além dos muros institucio-
nais – na verdade, nos muros, se assim podemos 
dizer6 -, sua escrita-imagem acontece de forma 
livre, autônoma e efêmera na rua, esse espaço 
cujas regras se dão na própria dinâmica social. 
Deste modo, levanta questões sobre o espaço 
da cidade, as fronteiras entre público e privado, 
centro e periferia e a organização urbana que 
também é organização social. Em segundo lugar, 
olhamos para essa escrita e percebemos que ela 
é também imagem, símbolo: apesar de não ser 
compreendido pelo conjunto amplo da socieda-
de, a marca de cada pixador é algo bastante va-
lorizado entre os praticantes, de modo que cada 
novo integrante do movimento busca inovar na 
sua assinatura, que muitas vezes tornam-se tão 
abstratas que pairam entre o texto e o símbolo 
pictórico. Assim, existe uma preocupação esté-
tica na marca do pixo, uma preocupação com a 
visualidade e o modo pelo qual vai ser visto e lido 
pelos seus pares. Segundo o estudioso da área de 
Antropologia e pesquisas visuais urbanas Ale-
xandre Barbosa Pereira, “a sua escrita particular 
está profundamente associada ao traçado artísti-
co” (PEREIRA, 2016, p. 84). 

Ora, e se a marca do Pixo não comunica-se com 
o resto da sociedade, sendo muitas vezes repu-
diado7, somos levados a pensar os motivos pelos 
quais sua presença no meio urbano é tão discri-
minada: se é pela incomunicabilidade, nos per-
guntamos sobre quantas obras de arte contem-
porânea também não o são diante de um público 
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que espera ainda uma arte bela, mimética, figu-
rativa e narrativa; se pela própria intervenção na 
parede, os próprios pixadores – como é o caso 
de Djan – tem plena consciência do incômodo 
que ela causa, mas salientam por outro lado seu 
caráter temporário e longe de inviabilizar o uso 
do espaço que foi pixado. O Pixo é, por essên-
cia, contestador e delinquente, mas ao mesmo 
tempo, carrega em si um ato poético, podendo 
deste modo transitar entre a criminalidade e a 
arte, sendo concomitantemente objeto de arte e 
contra-artístico. E se, assim sendo, o Pixo é arte, 
onde está seu ato poético? Além da preocupação 
com o dado visual, o valor da pixação, entre seus 
atores, acontece também na própria ação, na 
performance: é valoroso não só deixar a marca, 
mas colocá-la o mais em evidência possível, su-
bir e escalar prédios de avenidas movimentadas, 
muitas vezes correndo altos riscos, tornando-se 
assim ato político também. É neste ponto que 
Murari se apropria desta linguagem e a coloca 
em discussão, questionando a própria pixação e 
suas categorias constituintes. Segundo Barbosa 
Pereira, o pixo “é a assinatura de uma perfor-
mance. Uma performance de risco e ousadia.” 
(PEREIRA, 2016, p. 85). 

Assim, percebemos a complexidade que o mo-
vimento da pixação implica, sua existência que 
circula e levanta diversas questões, não só no 
resultado estético-visual, mas no processo; na 
cidade e dentro do mundo da arte; na própria 
intervenção que pulsa e paira entre o crime e 
o reconhecimento artístico. O Pixo é pixo, é um 
não-lugar com suas próprias regras e lógica e, 
deste modo, seu deslocamento para o artworld 
inevitavelmente trará tensões, conflitos, pro-
blemáticas e questionamentos, para si e para o 
circuito hegemônico da Arte Ocidental. Longe 
de traçar polos e lugares preestabelecidos, ver e 
pensar a Pixação como Arte é dar-lhe um valor a  

posteriori, circunscrever um fenômeno comple-
xo dentro de um conceito com fronteiras mais ou 
menos estabelecidas, ainda que em plena ressig-
nificação. Podemos tomar as palavras de Georges  
Didi-Huberman como norte para a discussão das 
limitações da categoria de Arte: 

Em suma, o dito ‘conhecimento específico 
da arte’ simplesmente acabou por impor 
a seu objeto sua própria forma especí-
fica de discurso, com o risco de inventar 
fronteiras artificiais para o seu objeto – 
objeto despojado do seu próprio desdo-
bramento ou transbordamento específico.  
(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 11/12. Grifos 
do autor).

Sobre a colocação do Pixo no estatuto de Arte e 
suas questões, Djan Ivson esclarece: 

Ninguém nunca imaginou que um dia a 
pixação teria o reconhecimento artístico 
e politico, nunca tivemos essa pretensão, 
mas agora que essa inversão de valores 
está acontecendo, acho que se alguém tem 
que representar a pixação seja onde for, 
tem que ser aqueles que sempre a repre-
sentaram no movimento de verdade, aque-
les que sempre a fizeram de coração, que 
enfrentaram o preconceito da família, da 
sociedade, a repressão da policia e mes-
mo assim nunca desistiram de fazer o que 
realmente gostam e acreditam.” (IVSON 
apud OLIVEIRA. MARQUES, 2015, p. 134).

Somos levados a considerar então que existem 
dois modos pelos quais a pixação caminha: de 
um lado, sua atuação nas ruas, que acontece de 
forma autônoma e marginal, desafiando o con-
trole do poder público e social sobre a estética 
e a ocupação da cidade; do outro, sua inserção 
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na instituição artística, levando muitos de seus 
pixadores a mostrarem suas identidades publica-
mente e a colocarem suas produções visuais na 
categoria de produções artísticas. E é aí que fica 
o desafio de deparar a ação e a estética urbana 
com as fronteiras institucionais, cujos conflitos 
muitas vezes apontam para a própria impossi-
bilidade da Arte em abarcar formas expressivas 
muito mais complexas. Do lado institucional, po-
rém, é importante trazer à tona essas mesmas 
expressões que acontecem independente do re-
conhecimento enquanto objeto artístico: trazer 
o Pixo para as discussões nesse sentido invocam 
a lembrança de que muitas vezes, na constru-
ção narrativa da História da Arte, artistas que 
tensionaram e romperam com as normas tra-
dicionais foram, posteriormente enquadrados 
como legítimos representantes de uma certa 
tradição artística; com isso queremos dizer que 
esquecemo-nos do caráter contestador e inova-
dor da arte e de que sua absorção institucional 
– principalmente sua inserção na narrativa fi-
nal - e sua valoração no olhar enquanto objeto 
de arte muitas vezes coloca-se posteriormen-
te à sua elaboração, ainda que não descarta-
mos com isso uma preocupação com a visuali-
dade na gênese do objeto pensada pelo artista. 

Fica, deste modo, o desafio e a necessidade de olhar 
para essas novas inserções no mundo da arte, aten-
tando-nos para o cuidado com o não esvaziamen-
to dessas expressões quando postas em contextos 
outros. No fenômeno do Pixo, percebemos que vi-
sualidade e performance andam juntas, constituem 
uma a outra, de modo que a apropriação de suas 
linguagens específicas não devem jamais perder de 
vista sua verdade última, sua gênese e motivações 
primeiras e seus processos específicos que transfor-
mam-se no próprio cotidiano, de modo que conti-
nuem a desafiar e colocar em questão, em pensa-
mento e em querela as categorias que atravessam.
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NOTAS

1 Ainda que, materialidade, forma e ideia sejam 
categorias interdependentes. Podemos encontrar 
uma discussão mais aprofundada sobre forma e 
significado no texto Significado nas Artes Visu-
ais, de Erwin Panofsky.
2 Demarcamos que nessa discussão sobre a apa-
rência e a essência do objeto de arte, o autor toma 
como referência a Brillo Box, famoso trabalho de 
Andy Warhol.
3 Uma discussão bastante rica sobre a produção 
não-ocidental e a ocidental sobre arte encontra-se 
em A Rede de Vogel: Armadilhas como Obra de 
Arte e Obras de Arte como Armadilhas, de Alfred 
Gell.
4 No presente texto usaremos a grafia com “X”, 
para a palavra e suas derivadas.
5 Djan Ivson é o nome de batismo, enquanto Crip-
ta vem de sua vivência nas ruas, sendo o nome do 
grupo a que pertence.
6 Além de janelas, paredes, prédios ou qualquer 
outro espaço urbano que chame a atenção dos 
praticantes.
7 Na Lei de Crimes Ambientais Nº. 9.605 de 12 de 
fevereiro de 1998, grafite e pixação e são tratados 
igualmente e configuram crime ambiental e con-
tra o ordenamento urbano e o patrimônio cultu-
ral. Entretanto, a Lei Nº 12.408 de 25 de maio de 
2011 descriminaliza o grafite desde que ele seja 
realizado com permissão, tratando-o como ma-
nifestação artística. Além disso, essa lei passa a 
regulamentar a venda de tintas em aerosol, proi-
bindo-a para menores de 18 anos. Quanto à pixa-
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ção, algumas medidas do poder público tentam 
enquadrar pixadores em processos de formação 
de quadrilha a fim de enrijecer a pena sobre eles, 
ou ainda, muitas vezes os próprios policiais agem 
punindo os pixadores por conta própria por meio 
de agressões físicas e verbais.
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