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RESUMO

    Entre os espaços que habitam a cidade, há desenhos, ora feitos por urbanistas ou pela própria população resultando assim na Arte de Rua, ou denominada por J. Huskin como

Arte Urbana. A sociedade interage com a arte de rua no cotidiano,  em seus muros, que parecem gritar expressões com objetivos diversos. O grafite é uma arte subversiva, não

tão agressiva quanto a fixação, visto que seus objetivos sociais são diferentes. Esse trabalho visa romper com visões sintéticas sobre as relações de domínio simbólico na arte

urbana e analisar como a mesma constituí parte da cultura brasileira, instrumentalizando a busca por maneiras de inserir na escola e no ensino de história sua reflexão e

interação. Para isso realizo neste trabalho uma pesquisa sobre a construção do espaço urbano por meio da arte de rua, contextualizando o processo de consolidação do grafite e

a pixação, na configuração estética do centro urbano de algumas cidades brasileiras. 

É necessária uma análise imagética do objeto, para isso a pesquisa tem como fonte primária a visualidade, gerando assim uma seleção de imagens que são fundamentais para

compreensão da arte de rua e seus conceitos, através de material visual já disponível na rede. Para a compreensão dos discursos presentes na arte urbana foi escolhido como

fonte secundária conversas e entrevistas com grafiteiros e pixadores atuantes. E para o entendimento das relações internas do processo foi realizada a leitura de diversas obras e

artigos relacionados às formas de construções simbólicas no espaço urbano, na arte urbana e seus conceitos. 

   Não somente há uma fronteira simbólica, como artística entre o centro e a periferia que se constituí e se mantém a partir do poder do simbólico,segundo Bourdieu (1998). O

estudo ainda recente sobre essa arte é importante para entender novas comunicações artísticas, conexões urbanas, e como ferramenta de manutenção da memória social. 
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