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O CONSTRUTO ESTÉTICO-SOCIAL 
DA PIXAÇÃO

Gabriel Dias1

RESUMO: O conceito de “construto estético-social” foi cunhado por Rodrigo Duarte 

visando compreender fenômenos estéticos contemporâneos que, por um lado, os-

tentam traços de mercadorias culturais, mas que, no entanto, não se adequam com-

pletamente a rubrica de mercadorias já que apresentam conteúdos críticos ao capi-

talismo tardio e ao processo de mercantilização da arte. Tal conceito é assim lançado 

como contribuição ao esquema adorniano das artes proposto na Dialética do Escla-

recimento e na Filosofia da Nova Música. O presente artigo pretende, pois, analisar 

através de tal conceito o movimento cultural da pixação, nascido nas ruas de São Paulo 

e pertencente ao Hip Hop, buscando evidenciar a oscilação desse movimento mesmo 

entre as linguagens estética e política, característica dos construtos estético-sociais.  

PALAVRAS-CHAVE: Construto; Estético; Social; Pixação.

Na Filosofia da nova música, de 1949, após a publicação da Dialética do Esclare-

cimento, em meados da década de 40, Adorno distinguira três tipos principais de 

obras de arte, a saber, as obras fechadas, as obras mecânicas e as obras fragmen-

tárias. As primeiras referiam-se às obras de arte tradicionais, especialmente as de 

origem burguesa, enquanto as segundas estariam ligadas a produção de mercado-

rias culturais por parte da indústria cultural. Não obstante, as obras fragmentárias 

foram descritas enquanto uma possibilidade efetiva de conhecimento e crítica da 

realidade, representando, para Adorno, no seio da perfeita negatividade, a utopia 

(ADORNO, 1974, p.102).
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Rodrigo Duarte, por conseguinte, em seu ensaio “Desartificação da arte e 

construtos estético-sociais”, levanta a possibilidade de que essa noção fragmen-

tária da arte seja antecessora do conceito de arte desartificada, desenvolvido 

por Adorno em sua Teoria estética, “o qual caracterizará a arte contemporânea 

mais radical” (DUARTE, 2012, p.6). Além disso, Duarte rememora ainda o ensaio 

adorniano “A arte e as artes” onde o frankfurtiano descreve as possibilidades de 

“imbricação” (Verfransung) de elementos artísticos oriundos de campos expres-

sivos os mais diversos, produzindo assim novos modos de expressões artísticas 

(DUARTE, 2012, p.6). Nesse sentido, o conceito de arte desartificada adorniano, 

para Duarte, serve como aporte para um cenário pós-histórico da arte – como 

o descrito na filosofia de Arthur Danto, por exemplo – onde se evidencia um 

pluralismo dos ideais artísticos dessas intervenções.

Tal cenário de acordo com Duarte, por conseguinte, pode “resgatar a 

estética adorniana para a consideração de fenômenos artísticos atuais da arte 

culta, mas não para a abordagem daqueles relacionados aos fenômenos con-

siderados “populares” (DUARTE, 2012, p.7). Isso, pois, dentro do esquema 

adorniano, essas expressões populares encarnariam o aspecto reprovável da 

desartificação, aquele que destrói a arte mais elaborada. Verdadeiramente, as 

artes populares para Adorno carregam uma demasiada simplicidade formal que 

não pode ser comparada à complexidade das formas da arte erudita, de modo 

que essas primeiras são assim mais visadas e mais facilmente apropriadas pelo 

sistema da indústria cultural.

Esse panorama, no entanto, é o que faz com que Duarte levante a ques-

tão de que se há algum tipo de cultura livre do elitismo da arte erudita e que 

consiga, ao mesmo tempo, conservar uma negatividade artística que aponte 

novas possibilidades e alternativas à ordem do mundo administrado. De acor-

do com ele, candidatos a esse papel “são os fenômenos culturais oriundos de 

classes subalternas, existindo à margem do fluxo principal da cultura de mas-

sa e, em muitos casos, com um forte conteúdo de exposição explícita a essa 

e outras instâncias do capitalismo tardio” (DUARTE, 2012, p.8). Surge então, 

como resposta à questão apresentada acima o conceito de construto estético-

-social, a saber, um conceito que pretende compreender fenômenos estéticos 

contemporâneos que, por um lado, ostentam traços de mercadorias culturais, 

tendo em vista que não constituem a sofisticação formal das “obras fechadas” 



mas que, porém, não se adequam completamente a rubrica de mercadorias já 

que apresentam conteúdos críticos ao capitalismo tardio e ao próprio processo 

de mercantilização da arte, apontando assim, para ações transformadoras da 

sociedade mesma (DUARTE, 2007, p.239).

É necessário apontar, no entanto, para o fato de que o critério de negativi-

dade de uma obra de arte em Adorno possui sua origem na estética – enquanto 

negatividade puramente estética, formal – já que o mesmo confere as obras de 

arte mais complexas um núcleo de profunda oposição ao mundo administrado 

que dificulta sua apropriação pela indústria cultural. Porém, ao propor a noção 

de construto estético-social, Duarte sugere que esse conceito carregue uma 

negatividade de caráter misto, ou seja, uma negatividade “não apenas estética, 

já que os critérios formais estariam aqui dificilmente observados, mas também 

ético-política” (DUARTE, 2012, p.9), bem como represente um “modelo de cul-

tura semi-autônoma, i.e., esteticamente dependente de fórmulas já conhecidas 

[...], porém política e ideologicamente independente do discurso predominante 

do capitalismo tardio” (DUARTE, 2007, p.261). Esse modelo de cultura propos-

to por Duarte, pois, serve de base para essas intervenções da arte hodierna que 

oscilam entre posições políticas e posições estéticas de oposição ao existente, 

através de linguagem estético-artísticas, sejam elas sonoras, visuais, cênicas, 

corpóreas, etc..., servindo assim de complementação para o esquema adornia-

no das artes apresentado tanto na Filosofia da nova música, quanto na Dialética 

do esclarecimento (DUARTE, 2007, p.261; DUARTE, 2012, p.9).

Nesse sentido, o Hip Hop é exemplificado por Duarte como um movi-

mento cultural contemporâneo que pode ser enxergado através dessa noção de 

construto estético-social. A origem do Hip Hop, por conseguinte, é localizada 

em meados da década de 70 nos guetos nova iorquinos compostos por negros 

e imigrantes, como uma produção identitária e contestatória desses grupos que 

apresentam, via intervenção estética, os problemas sociais em que estão inse-

ridos, seus anseios e os possíveis caminhos a se trilhar. Além disso, o Hip Hop 

apresenta uma estética abrangente a partir de seus conhecidos “quatro elemen-

tos”: o DJ, o rap, o graffiti e o break, que permitem uma consideração hibrida 

desse movimento cultural, ou seja, uma produção que também imbrica diversas 

técnicas artísticas para uma constituição estética autêntica.
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O presente artigo, pois, pretende reafirmar o movimento Hip 

Hop enquanto representante de um construto estético-social, mas 

primariamente, fazer algumas considerações iniciais ao analisar o 

movimento da pixação – enquanto pertencente à cultura Hip Hop – 

igualmente como um movimento estético específico que se encaixa 

na rubrica criada por Duarte. Vale ressaltar antes de mais nada, que 

utilizaremos o termo pixação com “x” e não pichação com “ch” como 

consta nos dicionários e o faremos como uma observação ortográ-

fica dos próprios pixadores e pixadoras que assim denotam suas in-

tervenções buscando se distanciar dos escritos urbanos curiosos ou 

descompromissados realizados por pessoas que não se identificam 

como parte do movimento estético-político da pixação. Além disso, 

com o termo pixação, denotamos as intervenções realizadas não 

apenas nos muros das cidades, mas nas janelas e topos de edifícios 

através de escaladas e invasões de espaços públicos e privados, que 

indicam assim as diferentes modalidades deste movimento mesmo e 

um maior comprometimento por parte de seus integrantes para com 

suas intervenções. Evidenciando tal proposição, Gustavo Lassala em 

sua obra Pichação não é pixação, comenta que

Ao grafar o termo com “x”, subentende-se que nos referimos no-

tadamente à típica intervenção gráfica realizada pelos paulistanos – 

conhecida como Tag Reto -, diferente do termo “pichação”, utilizado 

para se referir a quaisquer escritos, de forma indiscriminada, que 

conspurcam a paisagem urbana (LASSALA, 2017, p.30).

Associamos, pois, a origem da pixação ao graffiti – a parcela 

visual dos “quatro elementos” do Hip Hop. Argumentamos que ela é 

uma das técnicas dentre as várias – como o stencil, o bomb, o sticker 

– que compõem o graffiti e preservam seu objetivo originário de in-

terferir esteticamente nos espaços da cidade de modo transgressor. 

A diferença primordial da pixação dentre essas técnicas outras está 

justamente em sua estética. Advinda das periferias de São Paulo na 

década de 80, a pixação privilegia uma escrita composta inicialmente 
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por letras monocromáticas, retas e pontiagudas – o tag reto – que denotam, por 

vezes pessoas, crews ou grifes de pixadores(as). Associa-se concomitantemente, 

o estilo das letras da pixação as letras que compunham as capas de disco de 

rock e punk dos anos 70 e 80 que, por sua vez, foram inspiradas no alfabeto das 

runas anglo saxônicas criadas provavelmente a partir do século V para escrever 

o inglês antigo.

Desse modo, diferentemente da maioria das técnicas do graffiti que ape-

lam para uma expressão imagética facilmente apreensível, a pixação aventa uma 

estética de difícil compreensão, restrita apenas a aqueles que se identificam ou 

se propõem a compreender esses grafismos urbanos. Algo que a tornou indese-

jada e, assim como outras técnicas do graffiti que se propunham a realizar inter-

venções ilegais na cidade, uma prática criminalizada pelo poder público como 

crime ambiental, conforme ocorreu no Brasil, por exemplo, de acordo com a 

Lei Ambiental número 9605, “sancionada pelo então presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso no início de 1998” (PENNACHIN, 2003, p.4).

Argumentamos, no entanto, que apenas a compreensão do significado 

das inscrições da pixação não nos basta para compreendermos sua relevância 

para o debate estético e político. Em consonância com o antropólogo Alexan-

dre Barbosa Pereira, “menos do que o significado das palavras é o formato con-

ferido às letras que a valoriza mais” (PEREIRA, 2018, p.26), o qual constitui sua 

autenticidade estética dentre as outras técnicas do graffiti. Ao mesmo tempo, 

o fato de estar inserida sempre nos espaços urbanos de modo transgressor re-

vela-nos também a disposição política da pixação que, portanto, aproxima-a da 

oscilação entre os posicionamentos estéticos e políticos apontados por Rodrigo 

Duarte sobre os construtos estético-sociais.

Como posicionamento estético, os(as) pixadores(as) negam tanto a lin-

guagem dos outdoors e das propagandas político-partidárias que compõem a 

cidade, quanto o status artístico hegemônico dos museus, galerias e coleções 

particulares. Verdadeiramente, eles(as) estabelecem uma linguagem própria atra-

vés de seus alfabetos que se afasta da complexidade formal das obras fechadas 

e tradicionais, bem como da linguagem mercantil de imediata compreensão da 

indústria cultural. Além disso, a pixação insere-se no debate estético e artístico 

na medida em que sua realização se constitui na dependência de um suporte 

estético específico, a saber, os muros das cidades – algo que evidencia, desse 
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modo, o caráter público da pixação que passa a representar uma manifestação 

estética acessível a todos os indivíduos que entrarem em contato com esses 

grafismos urbanos em seus trajetos pelas cidades.

A incompreensão do formato das pixações pode ser entendida, pois, 

como uma oposição às formas tradicionais e industriais da arte sem, porém, 

abandonar a linguagem estética pela qual ela mesmo se apresenta e a qual ela 

procura legitimar. Argumentamos que há na pixação, em verdade, assim como 

há nos construtos estético-sociais e também nas artes desartificadas para Duar-

te, uma “redução na forma de sua expressão a fim de fazer frente às exigências 

de uma cultura contemporânea autêntica” (DUARTE, 2012, p.2). Nesse sentido, 

compreende-se que a simplicidade formal abarcada pelos construtos estético-

-sociais e também pela pixação, como defendemos, está menos ligada ao fato 

dessas manifestações advirem das massas ou de grupos periféricos da socie-

dade, e sim, mais ligada ao seu aspecto de negação da cultura estabelecida e 

das formas artísticas tradicionais em prol de uma cultura outra com a qual esses 

grupos se reconheçam e represente suas demandas. Isso porque os pixadores 

e pixadoras enquanto praticantes de uma linguagem estética não operam uma 

negação da arte propriamente dita, outrossim, representam um posicionamento 

que pretende apresentar novas possibilidades a produção artística permanecen-

do, desse modo, ainda muito próxima dessa produção.

Associamos, desse modo, tal posição estética a posição política que os 

pixadores e pixadoras acabam adotando ao se inserirem no movimento da pi-

xação. Para eles e elas, tal movimento constitui um protesto às injustiças sociais 

aos(as) quais estão submetidos(as), um modo de expressar ainda que esteti-

camente o descontentamento das camadas marginalizadas da sociedade para 

com a realidade social estabelecida. De acordo com Pereira há assim, entre os 

pixadores e pixadoras uma identificação com a noção de periferia que os une e 

facilita o contato e as trocas entre eles(as), de modo que tal perspectiva constrói 

e promove um imaginário da periferia enquanto “espaço político de afirmação, 

associação e mobilização” (PEREIRA, 2018, p.83), sendo a pixação uma maneira 

de representar e espalhar simbolicamente esse espaço da periferia por diversos 

outros locais das cidades. Além da identificação com a periferia, por conseguin-

te, ao inscreverem suas assinaturas nos muros, janelas e prédios das cidades, 

como apontamos, os pixadores(as) apresentam a pixação enquanto possibilida-

de de intervenção cultural tanto pública e gratuita, quanto subversiva e ilegal.
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Em verdade, a noção de propriedade privada pode ser diretamente ques-

tionada através da pixação, tendo em vista sua proposição enquanto interven-

ção não autorizada nos muros da cidade. Quando afirmamos isso, no entanto, 

não queremos cair numa generalização apressada dos pixadores e pixadoras 

enquanto vinculados(as) a uma corrente de pensamento político específico. De-

veras, para eles(as) os muros e os prédios são como imposições arbitrárias ao 

espaço público e a seus viventes pelas classes dominantes, de modo que isso 

é contestado através de uma manifestação estética que utiliza o próprio muro 

da cidade como suporte. Argumenta-se, portanto, que outro aspecto político 

da pixação se concentra na escolha estética da cidade como suporte para a 

intervenção ilegal do pixador(a), o que não configura, portanto, sua subordina-

ção a nenhuma corrente ideológica específica, a não ser a da defesa da própria 

liberdade de expressão estética e da representação dos anseios e dificuldades 

das periferias.

De acordo com Pennachin, em concordância com nossa argumentação 

acerca do ataque a noção de propriedade privada,

Esta reutilização dos espaços públicos tal como se configuraram com o advento 

crescente da urbanização consiste em um desafio à propriedade privada, na me-

dida em que subverte a ordem simbólica da cidade através da apropriação de 

espaços de outrem como suporte para suas expressões (PENNACHIN, 2003, p.4).

Em consonância, o pixador Djan Cripta assim argumenta sobre a imposi-

ção dos muros e sobre a acusação frequente de que o pixo é uma agressão vi-

sual a cidade: “o muro é muito mais autoritário do que o picho [pixo]. Um muro, 

uma cerca elétrica ou um condomínio fechado... Agressivo não é o picho [pixo], 

é a sociedade, que protege o muro com facão e arma de fogo” (CRIPTA, 2016).

Além disso, como aprofundamento da reflexão, ao ser proposta como 

intervenção urbana e pública, a pixação pode trazer à tona, ainda que indi-

retamente e apenas como possibilidade, questionamentos acerca da validade 

da subsunção das artes ao título de mercadorias, bem como reflexões acerca 

da impossibilidade de as camadas menos favorecidas da sociedade – as quais 

constituem majoritariamente o grupo de pixadores(as) – possuírem tempo, es-

paço e acessibilidade para uma experiência estética diferente da proporciona-
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da pela indústria cultural que, consequentemente, não possui a negatividade 

pré-condutora de uma cultura emancipatória, para um autor como Adorno por 

exemplo.

É importante, no entanto, ressaltar o fato de que a pixação e o próprio 

Hip Hop, como já propôs Duarte, têm sua efetividade estética e política ques-

tionadas já que a simplicidade formal que os compõem é um fator de sua fra-

gilidade que provavelmente não os permitiria alcançar a negatividade interna 

requerida para a investidas da indústria cultural, nem a “universalidade verda-

deira” que representa a possibilidade da emancipação humana (DUARTE, 2007, 

p.260; DUARTE, 2012, p.5). Em verdade, ainda de acordo com Duarte acerca de 

Adorno, o frankfurtiano propõe que esse papel está destinado às obras de arte 

burguesas que teriam encapsuladas em si uma “universalidade não opressiva, 

na qual todos os momentos particulares poderiam ser contemplados” (DUAR-

TE, 2012, p.5).

Porém, assinalamos novamente a pixação enquanto um movimento cul-

tural passível de receber a rubrica de construto estético-social, tendo em vista 

a oscilação entre suas posições estéticas, de negação dos conceitos artísticos 

tradicionais e industriais, e ético-políticas, em oposição às leis civis e econômi-

cas da ordem predominante no capitalismo tardio. Sendo assim, afirmamos que, 

num sentido muito estrito, a pixação pode mostrar os indícios de uma estética 

crítica da realidade existente, tanto quanto as fragmentárias e as desartificadas 

assim o faziam para Adorno, na medida em que é difícil “negar o aspecto de 

negatividade de um movimento como o Hip Hop mais ideológico, que vive a 

margem – e, às vezes, até mesmo em oposição à – cultura de massas” (DUARTE, 

2007, p.260) e que, em alguns casos, podem ser caracterizar como autênticas 

expressões estéticas de comunidades carentes, “do seu sofrimento e da espe-

rança de sua superação” (DUARTE, 2007, p.239). De acordo com Pennachin, em 

concordância com esse aspecto estético e político da pixação,

Os grafismos urbanos são, na forma como são exercidos e no comportamento li-

bertário de seus agentes, uma linguagem, além de artística, também política, que 

constrói novas significações dentro do espaço urbano e público, transformando-o 

qualitativamente. (PENNACHIN, 2003, p.4).



A pixação, portanto, enquanto prática advinda das classes subalternas 

brasileiras e parte do movimento Hip Hop, pode servir como ponto de partida 

para diversas reflexões sobre os cenários estéticos e políticos no capitalismo tar-

dio, possibilitando assim o apontamento de novas possibilidades para o trata-

mento de ambas as áreas em uma sociedade qualitativamente diferente. Ainda 

em consonância com Duarte (DUARTE, 2007, p.261), afirmamos também que 

tal noção de construto estético-social não se aplica apenas as técnicas advindas 

do Hip Hop, mas a outros movimentos culturais e políticos muito peculiares, de 

radical oposição à ordem existente e a exploração da arte via indústria cultural.
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