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Resumo: O trabalho tem por objetivo entender a Arte Urbana enquanto práxis social do 
trabalho. Para tal foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica, que buscou responder à 
problemática “A Arte Urbana pode ser entendida como possibilidade de práxis social na 
sociedade capitalista? A produção buscou mostrar qual a definição de trabalho, a categoria 
práxis, sua relação com a arte, assim como a representatividade para o desenvolvimento do 
ser social e do gênero humano, relacionando a história da arte tradicional com a construção 
e reconstrução de práxis, e para finalização estudou-se a Arte Urbana, sua conceituação e 
os espaços de reconhecimento.  
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Abstract: The aim of the work is to understand Urban Art as a social praxis of work. For this, 
a bibliographical research was developed, which sought to answer the problematic "Can 
Urban Art be understood as a possibility of social praxis in capitalist society? The production 
sought to show the definition of work, the category praxis, its relation to art, as well as the 
representativeness for the development of the social being and the human genre, relating the 
history of traditional art with the construction and reconstruction of praxis, and To finish it was 
studied the Urban Art, its conceptualization and the spaces of recognition.  
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1.  TRABALHO, SUAS OBJETIVAÇÕES E A RELAÇÃO COM A ARTE 
 

O trabalho apresentado a seguir foi produzido tendo como tema central a Arte Urbana 

enquanto possibilidade de práxis social. Para iniciar o desenvolvimento do mesmo foi 

levantado o seguinte questionamento, que foi delimitado como o problema de pesquisa: A 

Arte Urbana pode ser entendida como possibilidade de práxis social na sociedade 

capitalista? 

As indagações que influenciaram diretamente na escolha do tema em questão podem ser 

pensadas inicialmente a partir do cotidiano de trabalho, a vivência diária com a Arte Urbana, 

que propiciaram perceber, que a arte além de expressão de liberdade e criação, 

proporcionou as pessoas que a desenvolvem uma relação e atividade de trabalho. Parte-se 

do pressuposto da perspectiva ontológica do trabalho em Marx, em que a atividade de 

trabalho define o ser social, sendo uma categoria fundamental da existência humana, ou 

seja, é por meio do trabalho e sua categoria ontológica que o homem cria livre e consciente 

a realidade, dando um salto para a sociabilidade, ou seja, a consciência teleológica 

exclusiva da condição humana. 

Outro aspecto importante para o estudo do tema foi entender que no cotidiano a Arte 

Urbana se torna expressões e manifestações de prática social das classes populares. E 

considerando a práxis como categoria central do gênero humano e o mundo da magia, 

construindo o ser social desenvolvido, faz-se a necessidade de entender se a Arte Urbana 

formula um movimento de superação da alienação, emancipando os sentidos dentro da 

sociedade capitalista. 

A metodologia adotada para a produção e construção do trabalho foi através de 

levantamento de materiais e autores que discutem as temáticas e se limitou em uma 

pesquisa bibliográfica, tendo como material de apoio livros, artigos, sites, monografias e 

demais acervos públicos, que deram forma ao presente artigo. 

Para responder ao problema da pesquisa, busca-se conceituar a atividade do trabalho e 

compreender de que forma essa atividade constitui o ser social e a vida em sociedade. 

Entende-se de acordo com Marx apud Netto e Braz (2012) que o trabalho está na base da 

atividade humana e econômica. Faz referência ao próprio modo de ser dos homens e da 

sociedade. Categoria central para a compreensão do próprio fenômeno humano-social. 

Segundo Netto e Braz (2012), trabalho é definido como a relação de interação dos 

homens/mulheres com a natureza, transformando as matérias naturais em produtos que 

atendem as necessidades humanas de subsistência/sobrevivência. Entretanto, tal atividade 

é generalizada entre as espécies de animais, determinada como um ciclo natural, a partir de 

uma herança determinada geneticamente como a abelha que nasce programada para 
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construir a colméia, ou João-de-barro para fazer o ninho. Ou seja, é a atividade de relação 

imediata entre o animal e seu meio ambiente (natureza) para satisfazerem suas 

necessidades biologicamente estabelecidas.  

Logo é possivel compreender que o trabalho é mais profundo do que as simples atividades 

determinadas geneticamente e para defini-lo se deve levar em consideração três aspectos: 

A exigência de instrumentos para o desenvolvimento do trabalho, que vão se interpondo 

entre os que o executam; a exigência de habilidades e conhecimentos que são adquiridos 

por aprendizado; as formas de atendimento das necessidades fixas que se modificam e que 

implicam no desenvolvimento de novas necessidades. Entende-se então que a atividade de 

trabalho não é simplesmente instintiva, mas um processo de relação entre o homem e a 

natureza a partir da idealização do homem, ou seja, da projeção que o mesmo faz antes de 

executar atividade orientada a um fim.  

Considerando que a atividade de trabalho é teleologicamente direcionada, o processo de 

transformação da natureza para o atendimento das necessidades humanas exige que o 

homem se aproprie de instrumentos, faça escolhas e avalie a finalidade e os resultados do 

seu trabalho, sobre essa questão, Netto e Braz (2012, p.45) discutem que “[...] não basta 

prefigurar idealmente o fim da atividade para que o sujeito realize seu trabalho; é preciso 

que ele produza também idealmente, as condições objetivas em que atua (a dureza da 

pedra etc.) e possa transmitir a outrem essas representações”.  

Essa transmissão de representações é uma universalização dos saberes, que demanda do 

sujeito um sistema de comunicação, “que não deriva de códigos genéticos”, pois nessa 

relação estão presentes “fenômenos do ser que trabalha” (NETTO; BRAZ, 2012, p.45).  

Logo o trabalho proporciona a construção de uma linguagem e por meio dessa linguagem, 

que além de aprendida é aprendizado “o sujeito do trabalho expressa as suas 

representações sobre o mundo que o cerca” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 45). 

Deste modo, pode-se pensar a Arte Urbana como manifestação de trabalho projetado/ 

planejado, sendo concretizada por intermédio de resultados poéticos e concretos. É possível 

entender que o trabalho não pode ser desenvolvido de forma isolada e/ou individual, sendo 

sempre uma atividade coletiva. A esse respeito Netto e Braz (2012, p.46) salientam que “[...] 

o trabalho é, sempre atividade coletiva: seu sujeito nunca é um sujeito isolado, mas sempre 

se insere num conjunto [...]. Esse caráter coletivo do trabalho é, substancialmente, aquilo 

que se denominará de social”. 

O trabalho da forma que exemplificado constituiu a sociedade como tal, ou seja, o trabalho 

não é apenas uma atividade específica de homens em sociedade, mas também, o processo 

histórico pelo qual surgiu o ser desses homens, o ser social.  De acordo com Netto e Braz 

(2012, p.46): 
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[...] o trabalho não é apenas uma atividade especifica de homens em 
sociedade, mas é, também, e ainda, o processo histórico pelo qual 
surgiu o ser desses homens, o ser social. Em poucas palavras, 
estamos afirmando que foi através do trabalho que a humanidade se 
constituiu como tal. 

 

Portanto é possivel afirmar que o homem é a natureza historicamente transformada e o que 

é estritamente humano se encontra nessa transformação, situando o homem para além da 

natureza e caracterizando o ser social, que em seu processo de construção engloba certas 

exigências como a atividade teleologicamente orientada, a universalização, a linguagem 

articulada, o processo de humanização (que os distingue da natureza), estruturando o ser 

social em uma complexidade de interação entre os sujeitos e o desenvolvimento dos 

mesmos (NETTO; BRAZ, 2012). 

Conforme o ser social vai se desenvolvendo históricamente, mais diversificadas são as 

objetivações. Sobre essa questão, Netto e Braz (2012) explicam que, embora relacionadas 

com o trabalho, são denominadas de objetivações ideais, pois representam formas iniciais 

de pensamento, que por sua vez são compreendidas como pensamento mágico. Nas 

palavras dos autores este pensamento contem vetores que após uma “[...] evolução milenar, 

apresentar-se-ão diferenciados nas expressões do pensamento religioso, da reflexão 

científica e filosófica e da arte” (NETTO; BRAZ, 2012, p.52). 

Neste contexto, pode-se perceber que a arte faz parte das manifestações iniciais do trabalho 

humano e expressa as manifestações da prática social dos sujeitos. A discussão acerca do 

pensamento mágico é importante para compreender que a magia exprime o processo de 

humanização em uma dinâmica básica: “[...] de uma parte, a vinculação com o trabalho e, 

de outra, a sua autonomização em face dele”. (NETTO; BRAZ, 2012, p. 52).  

Nesse sentido, é por intermédio desta magia historicamente construída que a 

autonomização da mesma na face do trabalho vai se concretizar, regendo objetivos 

diferenciados entre si e entre elas mesmas através de dinâmicas próprias. Sendo então, a 

partir da magia, o pensamento religioso, a ciência, a filosofia e a arte as “objetivações 

autonomizadas” do processo de trabalho, se constituindo como “expressões do ser social 

desenvolvido” (NETTO; BRAZ, 2012, p.52). 

Nesse contexto o ser social no processo de ação e atuação encontra alternativas em suas 

projeções e pode escolher entre elas, caracterizando assim, a escolha entre alternativas 

concretas, o exercício da liberdade. Segundo Netto e Braz (2012, p.54) “[...] ser livre é poder 

escolher entre elas, o ser social é um ser capaz de liberdade”. Logo a arte é uma 

manifestação escolhida e refletiva anteriormente pelo homem que a constrói. 
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1.1 Trabalho enquanto modo de existência, sua objetivação ontológica e a 
categoria práxis 

  

É importante salientar que embora o trabalho seja um determinante para se constituir o ser 

social, o ser social não se esgota e/ou se reduz ao trabalho. Conforme Netto e Braz (2012) 

quanto mais o ser social se desenvolve, mais suas objetivações transcendem os aspectos 

ligados diretamente ao trabalho.  

 O trabalho com atividade fundante do ser social é compreendido no seu carater ontológico, 

na medida em que o homem opera em sociedade, produz na existência real e concreta os 

modos de existência do ser social, independente de conhecê-lo essencialmente. E reflexivo 

a partir do momento que o homem toma consciência, por meio da reflexão, pensamento 

racional e análise teórica, compreendendo então sua estrutura fundamental, vendo a 

possibilidade de reproduzir nas suas relações através de meios conceituais, se 

concretizando como produto do pensamento (NETTO; BRAZ, 2012).  

Deste modo, pode-se considerar que a arte é uma forma de concretização de pensamento 

pela objetivação ontológica do trabalho. Para assinalar essas determinações, objetivações e 

condição ontológica, existe uma categoria teórica mais abrangente, a categoria práxis. A 

práxis apesar de envolver a atividade de trabalho, inclui muito mais que ele, inclui todas as 

objetivações humanas (BARROCO,2010).  

Em contra partida o objetivo desse trabalho que é analisar a arte urbana como práxis social, 

busca-se no trato dessas objetivações (ontologia e práxis) dois pontos fundamentais que 

são apresentados por Netto e Braz (2012, p.55 e 56), a saber: 

 

[...] deve-se distinguir entre formas de práxis voltadas para o controle 
e a exploração da natureza e as formas voltadas para influir no 
comportamento e na ação dos homens. No primeiro caso, que é o do 
trabalho, o homem é o sujeito e a natureza o objeto; no segundo 
caso, trata-se de relações de sujeito a sujeito, daquelas formas de 
práxis em que o homem atua sobre si mesmo (como na práxis 
educativa e na práxis política).  

 

Quando se pensa a categoria práxis a partir de produtos e obras, parte-se de dois 

pressupostos: o primeiro é a objetivação material, vinda do trabalho e a as objetivações que 

não operam transformações de uma estrutura material, Netto e Braz (2012) usam os valores 

éticos como exemplo. O segundo pressuposto, parte da riqueza do ser social, que quando 

desenvolve a práxis, supera as objetivações primárias do trabalho que se projeta se realiza 

nas objetivações materiais da ciência, da filosofia, da arte, e constrói um mundo de 

produtos, obras e valores, “[...] um mundo social, humano enfim, em que a espécie humana 

se converte inteiramente em gênero humano”. (NETTO; BRAZ, 2012, p. 56).  
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Pode-se presumir que a práxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo, sendo o 

homem produto e criação da sua autoatividade “[...] ele é o que (se) fez e (se) faz [...] entre 

os homens e suas obras, a relação real, que é a relação entre criador e criatura, aparece 

invertida - a criatura passa a dominar o criador” (NETTO; BRAZ, 2012, p. 56).  

Deve-se considerar que a alienação é proveniente da sociedade de classes, e/ou da 

sociedade onde há divisão do trabalho e da sociedade privada dos meios de produção 

fundamentais. Sociedade na qual o resultado dos produtos do trabalhador não lhe pertence, 

mas aos donos dos meios de produção, que o “[...] trabalhador é expropriado, sociedade 

onde existem formas determinadas de exploração do homem pelo homem” (NETTO; BRAZ, 

2012, p.57).  

Na sociedade capitalista a arte quando materializada em obras torna-se moeda de troca e 

ou mercadoria, podendo perder sua essência enquanto práxis social, mas que é uma forma 

de manifestação e expressão, de uma atividade pensada e refletida teleologicamente pelo 

homem, fundando parte do ser social dentro dessa sociedade. 

 

1.2 Arte enquanto estratégia de construção e reconstrução de práxis 
 

A menção do pensamento dos autores Netto e Braz com as definições da Arte Urbana, de 

Almeida (2013) e Ferreira (2011), permite compreender que as primeiras manifestações da 

Arte Urbana - as pinturas rupestres nas paredes das primeiras civilizações, também podem 

ser classificadas como uma das primeiras manifestações das atividades de trabalho 

teleologicamente projetadas pelo ser social. Outra forma de manifestação da Arte e da 

práxis da pré-história são as esculturas em madeira, osso e pedra. 

Outro exemplo de manifestação da arte primitiva é a Arte Indígena e de outros povos como 

os Astecas, Maias e Incas, sendo suas manifestações e histórias contadas por meio de 

pinturas, esculturas e templos grandiosos, construídos com pedras ou materiais preciosos. 

Segundo Ferreira (2011) a Arte Urbana pode ser definida como uma arte da sociedade 

contemporânea, de classes populares, que é construída e executada em partes externas 

das cidades sobre os espaços e imóveis urbanos como paredes, muros, pontes, viadutos, 

placas, prédios. Ferreira (2011, p.1) acrescenta que “[...] a Arte Urbana é transgressora já 

que, em certo sentido, não respeita os limites do público e do privado para se fazer 

expressar”. Visto que, na sociedade capitalista, ao se manifestar num espaço privado, 

entende-se que, o artista invadiu e/ou violou o direito de outrem. 

Pode-se perceber que Arte Urbana sempre esteve presente no cotidiano do homem, desde 

os primórdios da humanidade com as pinturas rupestres, como se pode observar. Isso 

revela a capacidade de práxis dada ao homem através do trabalho, criando assim a 
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possibilidade da magia e universalização do conteúdo da arte, sendo socializada entre os 

homens em sociedade. 

No contexto histórico brasileiro os movimentos de protestos contra ditadura militar, também 

na década dos anos 1960 foram permeados de inscrições pelas paredes, abaixo a ditadura 

era o lema destes movimentos. Entretanto, os movimentos no Brasil não foram tão 

contundentes como os parisienses, que se espalharam pelo mundo todo, se tornando 

exemplos de manifestações juvenis nos grandes centros urbanos do mundo gerando 

segundo Ferreira (2011, p.3) “[...] revolução no comportamento e repercussão muito forte 

nos modos da juventude se expressar”.  

Nos anos 1970, Ferreira (2011) salienta que as manifestações populares norteadas por 

questões políticas e atravessadas pelas expressões artísticas dá palco, nos grandes 

centros, ao graffiti, se nos anos 1960 as manifestações com cunho artístico tinha o seu 

nucleo na Europa. 

 A partir de 1970 devido ao intenso processo de migração, os Estados Unidos da América 

(EUA), principalmente na cidade de Nova York torna-se precurssora do graffiti 

contemporâneo, a cidade de Filadélfia apresenta os primeiros registros de tais 

manifestações. Ferreira (2011, p.4) acrescenta que nos EUA foram “registrados, durante os 

anos 1970, um bombardeio de pequenas inscrições, que tinham como conteúdo nomes e 

referências a endereços na cidade toda, sobre muros e vagões de trens e metrôs”. 

Entende-se que para a concretização de tal linguagem artística, os vagões, trens e metrôs 

foram fundamentais, pois estes meios de transporte circulavam pela cidade inteira (centros e 

periferias) disseminando as informações. Ferreira (2011) apresenta que em 1974 o 

movimento se consolida e a Arte Urbana é mais elaborada utilizando de recursos das artes 

e das Histórias em Quadrinhos (HQs). 

Sobre as manifestações artísticas precursoras no EUA a região do Bronx, uma das 

comunidades mais violentas de Nova York na década 1970 é segundo Almeida (2013, p.26) 

“neste caldo cultural, no sincretismo das culturas dos jovens negros e latinos, que se 

constitui o movimento hip-hop”. Pode-se entender, que as pessoas da periferia dos EUA na 

época, com poucos recursos econômicos, sociais e culturais, sem poderem se locomover e 

fazer uso do direito à cidade começaram um movimento próprio para diversão e 

manifestação na comunidade, que com o decorrer do tempo foi ganhando notoriedade. 

Em 1973, emerge nos EUA, mas precisamente na periferia de Nova York o movimento Hip-

Hop, movimento de transgressão e manifestação advindo da juventude negra das periferias. 

Segundo Ferreira (2011, p.5): 

 

Ele surge efetivamente a partir da organização não governamental 
Zulu Nation, criada pelo ativista e DJ Afrika Bambaata em 1973. 
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Eram organizados “bailes Black” que se constituíam de expressões 
de dança (break-dance), de música comandada por um disque-joquei 
(DJ) que manipulava dois toca discos, remixando as batidas, por um 
mestre de cerimônia (MC) que cantava letras de protestos com ritmo 
e rimas e a figura dos grafiteiros que com seus sprays elaboravam a 
cenografia para este grande happening metropolitano.  
 

Em Hinkel apud (2008, Almeida, 2013, p.26) o movimento Hip-Hop: 

 

A princípio esse movimento surge como uma forma de distração e 
diversão, criado pelos jovens, visto que não haviam oportunidades de 
cultura e entretenimento voltados para esta população. Nas ruas do 
bairro foram organizadas festas, com músicas mecânicas, para se 
encontrar, dançar e se divertir. O hip-hop foi depois avaliado como 
uma alternativa para diminuir a violência entre gangues, para que o 
confronto se desse no plano estético, na dança ao ritmo do Rap, nos 
desafios conhecidos como batalhas de break, vencendo aquele que 
se superasse em sua performance artística [...] O graffiti aparece 
como linguagem pictórica deste movimento.  
 

Ou seja, apesar do movimento Hip-Hop ser um importante espaço de relevância e 

desenvolvimento para a Arte Urbana é importante ter clareza de que apesar da ligação 

estrita e espaço e vinculação privilegiadas da Arte Urbana com o Hip-Hop, não é desse 

movimento que ela descende, e sim como podemos verificar, ela tem suas raízes nas 

manifestações e expressões populares anteriores ao Hip-Hop. Segundo Ferreira (2011, p.5-

6) “[...] dentro da Arte Urbana, principalmente no que se refere ao graffiti, se desenvolveu 

uma linguagem muito própria que tem ligação estrita com o Hip-Hop [...] Já as pixações 

percebem-se a influencia contundente de outro movimento urbano: o punkrock”. 

O Graffiti (Arte Urbana) e a influência do movimento Hip-Hop e discutido por Almeida (2013, 

p.26), a saber: 

 

A fim de fazer-se visível e demarcar território, jovens dos mesmos 
subúrbios onde aconteciam as festas de Rap assinavam seus nome 
e apelidos pelos muros de seus bairros com tinta spray. Os 
grafiteiros foram incorporando à suas assinaturas formas, cores e 
elementos da cultura pop até se constituir no graffiti como é 
conhecido hoje.  

 

Na década de 1970 a manifestação da Arte Urbana se consistia em expressões e 

manifestações visuais em paredes, muros e vagões de trens, conforme já explicitado. O 

objetivo era disseminar a maior quantidade de marcas, traços e tags3, buscando chamar a 

atenção da mídia e também incentivar os grafiteiros pela cidade. 

                                                 
3
Segundo Castleman (1982) o tag [...] como é chamado originalmente a pichação, é a forma mais 

simples de graffiti. De acordo com Almeida (2013, p.27) o tag “[...] caracteriza-se por ser uma simples 
assinatura, rápida, pode ser realizada com canetas permanentes de ponta larga (o que facilita a 
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Segundo Ferreira (2011) à medida que a Arte Urbana adquire evidencia, a força policial do 

Estado intensifica a repressão contra os grafiteiros e pixadores/pichadores buscando coibir 

as manifestações e criminalizar o movimento4. Sobre essa questão, Almeida (2013, p.27) 

acrescenta que “[...] a emergência da pichação é a mesma do graffiti americano e ambas 

eram práticas combatidas pelo poder público, consideradas poluição visual e vandalismo”. 

Ainda na década de 1970, o graffiti não tinha reconhecimento, e tanto o graffiti como o picho 

eram combatidos com repressão policial e força da lei, pois eram classificados como atos de 

vandalismo e poluição visual da cidade. 

Com a repressão e criminalização do movimento os artistas passam a desenvolver técnicas 

novas, que fossem capazes e possíveis de burlar o sistema e as repressões, surgem então 

técnicas conhecidas como adesivos e os pôsteres-arte, ou lambe-lambes, como são 

denominados no Brasil.  

Com o movimento da história e o desenvolvimento das técnicas e da linguagem da Arte 

Urbana, o mercado da arte passa a se interessar pelas expressões dessa linguagem 

transferindo-lhes valores artísticos. Nesse caso, retomamos o poder da sociedade capitalista 

em transformar valores de uso das mercadorias em valores de troca, assim a Arte Urbana 

passa a compor o rol de produtos a serem comercializados gerando lucro. 

De acordo com Ferreira (2011) na década de 1980 começam a criar espaços reconhecidos 

e por vezes institucionalizados para a expressão dessa linguagem de arte. Criaram-se 

galerias, a primeira delas foi a Fun Gallery, que impulsionou a carreira de artistas que 

começaram nas ruas como Jean Basquiat e Keith Haring. 

Após as galerias, outros espaços como museus e demais espaços expositivos começaram 

um movimento de acolhimento da Arte Urbana em espaços fechados e institucionalizados. 

Entretanto, conforme Ferreira (2011), nesse momento os movimentos de rua continuam 

suas práticas da maneira mais diversificada, espalhando então, as bases estilísticas do 

graffiti norte americano por toda Europa e América Latina. 

Retornando ao Brasil, a Arte Urbana tem seu início na ditadura militar, como movimento 

social e político de manifestação e expressão contra o sistema ditatorial, tendo como marca 

                                                                                                                                                         
discrição) ou com spray. Dificilmente um tag será julgado pela sua qualidade estética, mas sim pela quantidade e 
frequência com que é grafado na cidade”. 
4
 Segundo Almeida (2013, p.28 grifo nosso) “Pichação é uma assinatura, composta de apenas uma cor, com 

tamanhos variados e despreocupada com seu local de inscrição. Esta é uma das linguagens da arte urbana mais 
presentes nas grandes cidades. [...] Pixação é um movimento que se desenvolveu em São Paulo. [...] Congrega 

pichadores cuja intervenção na urbe se caracteriza basicamente por letras pintadas com spray preto, com formas 
verticalizadas, onde cada pichador modifica a letra ao ponto de ficar ilegível aos não-pichadores, procurando 
criar um estilo autoral. Geralmente são grifados apelidos ou nomes de crews em muros, janelas ou no alto dos 
prédios. [...] A pichação é particularmente agressiva, seja pela sua inteligibilidade por aqueles que não fazem 

parte do seu universo ou pela sua audácia ao não respeitar os limites da propriedade privada. Segundo o 
depoimento do pichador Djan 'Cripta' da Silva, no documentário Pixo, de João Wainer, “é pra afrontar mesmo, tá 

ligado? É não tá nem ai mesmo. Pichador quer escancarar mesmo. É anarquia pura”. A pichação se afirma como 
forma de expressão justamente pela contravenção.  
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“mensagens pintadas sobre muros e fachadas de prédios públicos ou privados que 

proclamava frases contra a censura, a tortura, o imperialismo norte americano e incitavam a 

luta armada” (FERREIRA, 2011, p. 6-7). 

De acordo com Ferreira (2011) com o enfraquecimento da ditadura militar o movimento da 

Arte Urbana vai perdendo seu caráter político e adotando um caráter poético e lúdico, 

tornando então a expansão das inscrições urbanas proporcionais tanto quando a expansão 

da massa populacional. 

No Brasil no final da década de 1970 três artistas renomados nessa linguagem, Hudinilson 

Júnior, Mário Ramiro e Rafael França se unem e começam um coletivo chamado 3nós3. 

Eles começaram a fazer intervenções na cidade de São Paulo com objetivo de intervir na 

paisagem urbana.  

O artista Hudinilson produziu trabalhos no Brasil com o uso de arte xérox e colagem. Ainda 

nessa década outros artistas começam a se destacar nas produções de rua com uma série 

de figuras feitas em estêncil. Práticas as quais foram sendo aprimoradas com o tempo. 

Entretanto, conforme afirma Ferreira (2011), assim como nos EUA, no Brasil algumas 

linguagens da Arte Urbana vão sendo reconhecidas e legitimadas, alguns vão sendo 

reconhecidas e legitimadas e movimentos transgressores da mesma arte como a 

pixação/pichação vão se fortalecendo em movimentos e expressões de rua, e também 

passam a sofrer fortes repressões.  

Na década de 1970 observa-se a influência e o reconhecimento de dois artistas renomados 

para a Arte Urbana. O poeta Paulo Leminski e o italiano radicado no Brasil, Alex Vallauri, o 

primeiro grafou com spray algumas de suas marcas e haikais nos muros de Curitiba e citou 

a Arte Urbana em uma palestra ministrada na Universidade Federal do Paraná (UFPR), 

afirmando que o “[...] graffiti surge no Brasil como uma das formas de expressão da poesia 

marginal (ou poesia alternativa), caracterizando-se como a sua manifestação pública” 

(LEMINSKI, apud [198?] ALMEIDA, 2013, p. 26).  O segundo realizou intervenções na 

cidade de São Paulo e Nova York utilizando stencils e desenhos com spray. 

A partir dos anos 1980, Ferreira (2011) destaca o coletivo de Arte Urbana TupinãoDá 

constituído por Jaime Prades, Milton Sogabe, José Carratu, Carlos Delfino e Rui Amaral, 

realizaram grandes intervenções na cidade de São Paulo, o que se tornou um momento 

importante e emblemático para a Arte Urbana no Brasil.  

A Arte Urbana em algumas de suas linguagens como graffiti, estêncil arte, adesivo e pôster 

arte se tornam, na década de 1980, concretamente reconhecidos e legitimados dentro de 

espaços da sociedade. Sendo os artistas mais conhecidos e renomados convidados 

inclusive para amostrar em espaços de grandes eventos das artes visuais como Bienais de 

arte. 
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Como aconteceu nos EUA, no Brasil a partir da década de 1980 o graffiti começa a sofrer 

grande influência com a chegada do movimento Hip-Hop, que constrói um graffiti mais 

colorido, com letras mais estilizadas e grande utilização do recurso 3D. Percebe-se que 

após a década de 1980 a Arte Urbana no Brasil passa por um período marcado pela 

expressão do movimento Hip-Hop. Conforme afirma Ferreira (2011, p.9): 

 

Esta cultura urbana se prolifera fortemente no Brasil por suas 
características principalmente de contestação social e por dar vazão 
a expressões artísticas para comunidades da periferia. Dá espaço de 
articulação social e possibilidade de criação artística, que adquire 
uma linguagem própria, uma linguagem brasileira dentro das 
vertentes do hip-hop. 

 

Pode-se observar que três frentes de Arte Urbana coexistem no contexto mundial e 

nacional: A primeira é a pixação, mais radical e transgressora; a segunda, os movimentos 

de intervenção artística feita nas ruas influênciado em movimentos da arte, incluindo o 

graffiti e demais linguagens; e a terceira, a raiz do hip-hop e dos movimentos sociais. 

Percebe-se que a manifestação da Arte Urbana está intrinsecamente ligada à manifestação 

popular, a transgressão dos padrões impostos historicamente pela sociedade capitalista e a 

manifestação e formação do ser social em sua essência. 

É possivel considerar que diante de tais conceituações e resgate histórico podemos 

compreender conforme Netto e Braz (2012) que a arte faz parte da objetivação humana, 

sendo uma atividade humana essencial, uma manifestação das forças essenciais do homem 

para a emancipação dos sentidos ou seja, a arte, enquanto práxis mostra-se como um 

movimento de superação da alienação posta pela sociedade capitalista no trabalho. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade de trabalho em sua essência, a práxis, proporciona a construção de uma 

linguagem e por meio dessa linguagem, que é aprendida e também aprendizado, o sujeito 

que desenvolve o trabalho expressa as suas representações sobre o mundo que o cerca.  E 

quanto mais o sujeito desenvolve suas projeções teleologicamente a partir da práxis, mais 

as objetivações vão se tornando ideais, enriquecendo o gênero humano e o mundo da 

magia, que é formado pelo pensamento religioso, a ciência, a filosofia e a arte que são 

classificados como expressões do ser social desenvolvido. 

A Arte então é parte da objetivação e práxis humana, que advêm da atividade do trabalho, 

possibilitando ao homem, a distinção com a natureza, mas a arte não se sobrepõe ao 

trabalho, assim como a práxis, pois conforme já salientado o trabalho é composto de 
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objetivações. A arte torna-se então uma atividade humana essencial, que pode ser definida 

como atividade objetivada de maneira concreta, manifestando forças essenciais do homem, 

assim como é uma dimensão do homem, pois a arte como práxis expressa um movimento 

de superação da alienação, emancipando os sentidos, em busca da verdade sensível e/ou 

magia conforme explicitado nesse trabalho. 
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