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RESUMO: O artigo focaliza a discussão sobre as questões sócio-culturais e os reflexos 
ambientais da prática do graffiti. Ele resulta de pesquisa desenvolvida junto ao curso de 
especialização em Artes e Educação Física na Educação Básica, oferecido pelo Centro de Artes 
e Educação Física, CAEF, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O objetivo é 
fomentar o debate sobre espaços urbanos ultrajados, buscando ampliar a compreensão do 
mundo, analisando criticamente as manifestações expressivas da cultura urbana, em particular o 
graffiti, e discutindo a gestação de uma cultura que priorize intervenções responsáveis e a 
preservação dos bens patrimoniais. 
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ABSTRACT: The article focus on discussion about social-cultural questions and the 
environmental reflections of the graffiti practice. It results of a developed research together with 
the specialization course in Arts and Physical Education at the Elementary Education, offer by 
the Centro de Artes e Educação Física, CAEF, of the Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. The main goal is to encourage the debate about urban outraged spaces, searching to amplify 
the world comprehension, analyzing critically the expressive manifestation of urban culture, 
particularly the graffiti, and discussing the gestation of a culture that takes precedence of 
responsible interventions and the preservation of patrimonial goods.   
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Junto com o tempo (ELIAS, 1998), o espaço é o primeiro elemento do universo 
que percebemos, e é no ambiente, negociado com um momento determinado, onde 
nossas percepções nos relacionam com a realidade.  

Os espaços nunca foram, nem serão neutros. Eles resultam de uma forma de 
estar no mundo, de modos, mentalidades e representações que escrevem nossa história 
sobre o planeta. 

 
A que lugar eu pertenço? A globalização nos leva a re-imaginar a nossa 
localização geográfica e geocultural. As cidades, e, sobretudo as mega-
cidades, são lugares onde essa questão se torna intrigante. Ou seja, espaços 
onde se apaga e se torna incerto o que antes se entendia por “lugar”. Não são 
áreas delimitadas e homogêneas, mas espaços de interação em que as 
identidades e os sentimentos de pertencimento são formados com recursos 
materiais e simbólicos de origem local, nacional e transnacional. 
(CANCLINI, 2003, p.153) 

 
A cidade, espaço público dinâmico e de relações, é o coração e a condição de 

nossa existência hoje. Muitas vezes beirando o caos, a complexidade dos novos espaços 
urbanos nos coloca um grande desafio, o de entender os códigos de uma nova 
visualidade.  

Nas cidades proliferam marcas e sinais que contam uma história visual das 
relações do homem com o meio, resultantes do conjunto de valores, usos, hábitos, 
desejos e crenças de cada comunidade. A comunicação que essas imagens estabelecem 



 

com o espectador citadino comprova que existem vários textos não-verbais que 
informam e definem a cultura contemporânea: 

 
O texto não-verbal é uma experiência quotidiana; a leitura não-verbal é uma 
inferência sobre essa experiência. Da natureza do texto, a leitura faz brotar 
suas aspirações e ambições metodológicas, mas dela própria, leitura, 
depende apreender aquela manifestação cotidiana. (FERRARA, 2007, p.13) 

 
A leitura visual do mundo viabiliza a compreensão de que realidade não se reduz 

a um conjunto de dados materiais ou fatos isolados. Ela favorece o reconhecimento dos 
substratos das atitudes sociais, reflexos de mentalidades e comportamentos. O exercício 
da contemplação possibilita perceberem-se as relações e inter-relações que constituem a 
vida social, ressaltando a importância da atividade simbólica para a compreensão de 
qualquer agregação social e suas particulares relações. 

O que foi dito até agora permite afirmar que a cultura urbana e suas 
manifestações expressivas, em particular o Graffiti, são temas fundamentais para a 
Educação. Por ocuparem uma boa parte da experiência cotidiana das pessoas são 
significativas tanto para produtores como para receptores. Tal perspectiva, que vai além 
de experiências de apreciação e de prazer estético, suscita a compreensão crítica do 
papel das práticas sociais do olhar e das representações visuais, de suas funções sociais 
e das relações de poder às quais se vinculam.  

Seja fomentando o diálogo sobre as relações do homem com o meio, 
desconstruindo a linguagem, explorando sua potencialidade narrativa ou assumindo um 
posicionamento diante do contexto nacional, os artistas grafiteiros com suas obras 
definem sistemas de elaboração de realidades que nos falam sobre as relações do 
homem urbano com seu meio.  

O graffiti é mais um elemento na “bacia semântica” do imaginário (DURAND, 
2002). Ele nos possibilita (re)descobrir o espaço urbano em suas dimensões estéticas e 
culturais, compreendendo a cultura urbana pelo viés das produções artísticas, através do 
lúdico, do jogo, da imaginação e dos sentimentos manifestados por essas escrituras 
urbanas. 

Este artigo resulta de pesquisa desenvolvida junto ao curso de especialização em 
Artes e Educação Física na Educação Básica, oferecido pelo Centro de Artes e 
Educação Física, CAEF, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual se 
buscou aprofundar conhecimentos sobre a linguagem do graffiti, discutindo a 
importância de sua abordagem no espaço educacional, inclusive na área da formação 
docente.  

O intuito foi o de estimular a construção de novos/outros olhares e 
conhecimentos sobre uma cidade mais viável do ponto de vista da constituição da 
cidadania, no entendimento de que o graffiti é uma linguagem artística fundamental 
para uma maior compreensão sobre nós mesmos em relação interativa, dialógica e 
dialética com o meio.  

Na busca de desvelar novas significações e procurar outras formas de 
entender/explicar o mundo, pode-se dizer que a apreensão dos contextos sociais, pela 
via do olhar estético-crítico, é um modo de construir uma bagagem de conhecimentos 
significativos capazes de tornar os envolvidos no processo em sujeitos conscientes da 
realidade e do seu grupo social.  Desenvolver as capacidades sensíveis e cognitivas 
possibilita que se olhe de modo diferente. Perceber o mundo através de suas 
manifestações cotidianas caracteriza processos educativos que transcendem a lógica do 
raciocínio científico e oportuniza a percepção sensível. 



 

A realidade concreta não se reduz a um conjunto de dados materiais ou de fatos 
isolados que carecem de avaliações estatísticas e prognósticos técnicos. Ela está 
intrinsecamente relacionada às manifestações artísticas e culturais que permeiam o 
nosso dia a dia, tal como o Graffiti, que manifesta acima de tudo a vontade dos 
indivíduos de inserirem-se no mundo, marcando presença numa realidade que cada vez 
mais os condena à obscuridade.  

Como exemplo de “arte marginal”, ele exercita acima de tudo a comunicação. 
Ele estabelece uma relação interativa com o contexto sócio-histórico como um meio de 
expressão espontânea e autêntica, fato esse, que o presente artigo se propõe a analisar, 
na consideração de que a Arte mais do que um fenômeno estético é um fato social. 
Nesse sentido a produção artística pode ser considerada testemunho cultural, um 
documento relevante que nos permite estudar o homem como agente do processo 
histórico. Mais que tudo se constitui numa ferramenta analítica, possibilitando o 
estabelecimento de correspondências entre os diferentes universos da cultura em 
paralelo ao cenário urbano, problematizando mentalidades e comportamentos. 

 
 

I. Expressões visuais e simbólicas da presença humana sobre o planeta  
 
 
 O imaginário, essa incessante troca entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e 
as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social (DURAND, 2002, p. 38), 
confunde-se com o próprio trajeto antropológico do ser.  
 Gaston Bachelard transformou o termo imaginário numa grande metáfora do 
encontro entre natureza e homem (SILVA, 2006, p.10), num encontro de sensibilidades, 
sonhos, histórias e memórias, propondo um “racionalismo aberto”, no qual a razão se 
reconstrói através de novas imagens: 
 

 É na surpresa criada por uma nova imagem que é preciso ver o mais 
importante elemento do progresso das ciências físicas, pois que é o espanto 
que excita a lógica, sempre demasiado fria (...) a razão mesma da surpresa, é 
preciso procurá-la no seio dos campos de forças criadas na imaginação pelas 
novas associações de imagens, cuja força mede a felicidade do cientista que 
soube reuni-las (BACHELARD, 2000, p.148). 
 

Analisar o graffiti a partir das teorias do Imaginário nos possibilita assumir as 
ideias de Gilbert Durand (2001), na consideração de que a realidade simbólica - e toda 
capacidade imagética e de significação humanas - precede a função semiótica e até 
mesmo a engloba, sendo o conjunto integral do funcionamento da psique e não apenas 
uma dimensão cognitiva/orgânica do desenvolvimento humano. O simbólico se faz 
presente em todas as instâncias da vida social, significado no referencial, inclusive 
afetivo, que lhe dá sentido e o torna mobilizador das ações, tornando concreta a 
coexistência das coisas no espaço que duplicamos com a consciência de nossa própria 
existência (BACHELAR, 1993).  

Há aproximadamente trinta mil anos os seres humanos começaram a criar 
imagens e a construir representações e abstrações do mundo visível. Das inscrições 
paleolíticas (Figura 1), consideradas os primeiros graffiti que encontramos na história 
da arte (GITAHY, 1999, p. 11.), chegamos às expressões contemporâneas que 
desarticulam os limites das cidades, como intervenções expressivas que também podem 
ser predadoras do espaço público.  

 



 

 

 
Figura 1: Pintura rupestre 

Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. 
Fonte: www.deltadoparnaiba.com.br/s_capivara.jpg.jpg 

 
 

O termo graffito (GITAHY, 1999, p. 13) deriva do vocábulo greco-latino 
graphis, que significa escrever, desenhar, e se refere a inscrições ou desenhos datados 
de épocas remotas, toscamente riscados a ponta ou a carvão, em rochas e paredes. No 
idioma italiano, a palavra deu origem a graffito (singular) e graffiti (plural), termo 
também utilizado para designar a linguagem artística.  

O graffiti converteu-se num movimento que mobiliza legiões de jovens, 
representando uma apaixonada forma comunicativa e um estilo de vida através do quais 
adolescentes do mundo todo cruzam os limites da legalidade. Ele estabelece uma 
relação interativa com o contexto sócio-histórico, constituindo-se num meio de 
expressão espontânea e autêntica, determinando a formação de verdadeiras capas que 
recobrem as metrópoles contemporâneas e desvelam a forma de ser de gerações 
(SILVA, 2001).  

Invadindo o espaço urbano e utilizando a cidade como suporte, os grafiteiros 
exercitam uma prática baseada na rapidez, na imprecisão e na transgressão, que se 
apresenta como uma das expressões artísticas mais representativas da cultura urbana 
contemporânea.  

Por outro lado, constantemente a mídia divulga os inúmeros danos que os 
pixadores (a grafia com x é a utilizada por seus adeptos) provocam ao patrimônio 
público e privado. Fato que demonstra a necessidade de se promoverem discussões na 
escola sobre um imaginário social compartilhado e espaços urbanos ultrajados. 

A pixação, considerada um tipo específico de graffiti, geralmente é tratada pelo 
senso comum como ato de vandalismo, entretanto ela não pode ser vista apenas como 
destruição do espaço, já que tais impulsos revelam desejos e necessidades. Ela impõe-se 
como um ato poético marcado em sua dimensão transgressora, representando a 
intencionalidade de grupos de demarcarem territórios, apropriando-se de espaços que 
podem estar sendo negados. 

Enquanto os grafiteiros trabalham no subsolo e no “térreo” das cidades, os 
pixadores escalam prédios para escreverem seus nomes nas alturas, interferindo, assim, 
na hierarquia social dos centros urbanos. Outro aspecto a destacar é que, diferente do 
graffiti tradicional que busca uma inserção estética com a paisagem urbana, a pixação 
evoluiu das palavras de ordem e das frases de efeito, para uma escrita de identificação 



 

codificada, que representa a divisão entre turmas com nomes e estilos de caligrafia 
próprios.  

Proibidos por lei, o graffiti e a pixação são frutos da desobediência civil de 
escritores de rua que incansavelmente deixam suas marcas por onde passam. Sob esse 
prisma é possível considerá-los como partes integrantes da complexa linguagem urbana 
contemporânea, passíveis de leitura e de compreensão subjetiva para quem os observa, 
interpreta e lhes atribui significado.  
  Congregando ações com estudantes da educação básica e da graduação, a 
investigação partiu do entendimento de que discutir a cultura urbana pelo viés da 
sensibilidade ao visível é colaborar para uma maior captação e compreensão da 
constituição do ser como parte integrante de um mundo de efeitos globais. Mais que 
tudo se ambicionam processos educativos para além dos estereótipos estabelecidos 
pelos meios formativos que estruturam a nossa consciência acerca do mundo, 
promovendo discussões sobre a urbe como um espelho que reflete a forma de ser 
comunitária. 

Nesse sentido, a conexão entre espaços a princípio heterogêneos, tais como 
Graffiti e Educação, pelo viés do Imaginário, configurou-se como uma possibilidade de 
problematização entre o valor expressivo dessas práticas artísticas e a necessidade de 
priorizarem-se intervenções responsáveis e a preservação dos bens patrimoniais. Foi de 
acordo com esses ideais que a investigação foi concebida, constituindo-se numa 
proposta metodológica que almejou instigar a reflexão crítica e a reformulação de 
pensamentos, contribuindo para o rompimento com a desconfiança que a escola 
demonstra frente aos estudos baseados na cultura visual e nas linguagens artísticas, na 
natureza polissêmica dessas manifestações.    

As referências visuais do cotidiano do homem contemporâneo e a cultura visual 
são instâncias que afetam a maneira de perceber, sentir, conhecer e pensar a realidade 
no contexto escolar, sendo também possibilidades de expressão e transmissão de 
desejos, idéias e expectativas. Essas são questões que se colocam aos professores de 
Arte hoje, propondo novos caminhos frente aos novos conhecimentos da arte, da 
filosofia e da ciência. E para pensar a arte em sua natureza interdisciplinar é preciso 
mergulhar no universo instrumental das linguagens, reconhecendo suas instâncias 
nascentes. Conhecer, acima de tudo, os meandros próprios do ato criativo, pois 
atualmente as ofertas culturais são generosas em termos estéticos e muito dessa cultura 
entra na escola inadvertidamente para chocar-se e interagir com a cultura que ali se 
produz (MEIRA in PILAR (org.), 2009, p. 121). 

As imagens do graffiti resultam de processos criativos, ações complexas que 
envolvem os diversificados recursos comunicativos, amplos meios materiais e as mais 
variadas nuances expressivas. Portanto, não podem ser negados em sua essência 
expressiva e comunicativa. O artista grafiteiro age manejando subjetividade e 
objetividade, cujos labirintos da criação artística resultam da articulação dos códigos da 
linguagem, da escolha dos materiais e da expressividade, ou seja, dos modos poéticos 
que se determinam à luz de referências internas e externas ao sujeito criativo.  

A percepção sensível do mundo (MEIRA, 2003) estimula a reflexão critica sobre 
a convivência das subjetividades e as relações de alteridade. A vivência das linguagens 
artísticas a partir de discussões sobre as raízes da construção social e suas implicações 
viabiliza a compreensão do campo de atuação dos sujeitos, propiciando a apreensão da 
cidade como um acontecimento estético que manifesta a multiplicidade cidadã. 

 
 

 



 

II. Graffiti e Educação: relacionando representações e comportamentos  
 
 
A palavra 'educar' vem do latim "educare", por sua vez ligado a "educere", verbo 

composto do prefixo "ex" (fora) + "ducere" (conduzir, levar), e significa literalmente 
'conduzir para fora', ou seja, preparar o indivíduo para o mundo.  
Num sentido mais de "preparar" do que de "conduzir". Portanto, é possível dizer que na 
educação a energia sempre flui em, no mínimo, dois sentidos, caracterizando um 
processo constante de troca que depende das experiências e disponibilidades das partes. 
Quanto maior o número de trocas, que abarcam também o binômio sujeito/mundo, 
maior o de experiências consolidadas. Com isso cresce a disponibilidade dos sujeitos 
para aprender/rever com as situações cotidianas, realizando uma leitura visual do 
mundo. 

 
Os textos não-verbais não se impõem à observação, mas estão incorporados 
à realidade e, por assim dizer, incógnitos. Não se concentram no espaço 
branco da página, espaço característico do verbal escrito, nem no timbre ou 
ritmo de uma voz, espaço próprio do verbal falado, nem na dimensão ou 
textura de uma tela, como no signo visual pictórico, nem na melodia ou 
harmonia que acompanham o signo sonoro; mas são textos que se organizam 
no espaço tridimensional (...) se quer chamar a atenção para o caráter 
fragmentado, imprevisto, múltiplo, diluído (...) O não-verbal é plurissígnico. 
Daí o espaço habitado como sua manifestação exemplar. (FERRARA, 2007, 
p. 18/19) 

 
Organizado no espaço tridimensional particular ou público os textos não-verbais, 

necessitam ser reconhecidos e percebidos. Logo, se estivermos disponíveis para a cidade 
suas imagens nos educarão. Ela é o espaço privilegiado do não-verbal, espaço por 
excelência do graffiti. 

Essas escritas/falas poéticas possibilitam discorrermos sobre vivências que se 
entrelaçam e modulam nossas ações sobre o meio, em interações que ocorrem através da 
comunicação em suas múltiplas possibilidades. Nesse sentido, é quase impossível não 
se lembrar das pinturas rupestres e, até mesmo, das inscrições infantis nas paredes das 
moradias. Em todos os casos identificamos o resultado de expressões comunicativas que 
cotejam o nosso olhar. Linguagens que “pedem” entendimento e significação, que não 
podem ser negadas em seu potencial pedagógico. 

 
É uma forma de ser diferente, uma forma de encontrar sentido na vida, de 
posteridade, mas sem interesse financeiro. De ser algo na vida, muito mais 
que o fulano de tal que vai ter um emprego. Tu tá nesta vida pra quê? Qual 
o significado de tudo isto? Não que um trabalho meu vai valer muito, mas é 
tentar fazer como Van Gogh que os cara passam na rua, vêem o trabalho e 
dizem: -Bah! Aquele ali é o trabalho do cara, o cara fazia tal coisa.(P. F.) 

 
O depoimento reproduzido confirma a intencionalidade dos grafiteiros de através 

da visibilidade de suas obras conquistarem “um lugar no mundo”. Isso demonstra a 
emergência de uma consciência no sentido de reconhecermos que a prática do graffiti 
resulta da afirmação da identidade dos sujeitos com direito à livre expressão, que 
buscam com suas ações uma concretização do espaço existencial.  

Questionado sobre a relação com a polícia, P. F. (Figura 2) declarou: 
 



 

Já tive problema com a polícia, mas coisas lights. Estava com amigos e 
mostramos que éramos artistas e tudo o mais, mostramos os cartazes e os 
caras só falaram "vocês não vão mandar spray lá no tapume do museu não 
é?", ai falamos que não e eles foram embora. 
 
 

 
Figura 2:  

Fotografia digital, 2008. 
 

 
Essa fala revela que inclusive por parte das autoridades policiais já existe uma 

maior tolerância à prática do graffiti, o que não acontece no caso específico da pixação. 
As opiniões mudaram e, em muitas cidades, espaços são espontaneamente oferecidos 
pela comunidade para a prática da grafitagem. 

 
(...) acredito também que o graffiti e a prática de pixar são manifestações 
sociais de extrema expressão. Colocar um manifesto em uma parede pública 
é uma forma de se comunicar que vem de um contexto histórico brasileiro. A 
sociedade brasileira ficou por grande período sem voz, impedida de dizer o 
que pensava para o resto da sociedade e esse tipo de manifestação foi um 
grande veículo de comunicação para os contrários ao sistema darem seu 
grito silencioso. (Jairo Corrêa) 

 
Desde os primórdios da civilização o homem busca inscrever-se no mundo, 

relacionar-se com ele e nele, e, principalmente, manifestar-se numa tentativa de 
sobrevivência identitária. Das pinturas rupestres à discussão sobre o graffiti emerge o 
caráter cenográfico que a urbe assume, proporcionando um maior entendimento sobre 
os agentes do processo civilizatório.  
  

O graffiti é a única forma de um determinado grupo ter algum tipo de voz. 
Acho que os veículos de comunicação brasileiros  negam espaço para quem 
vai de encontro as idéias deles, portanto penso que se existe alguém ou um 
certo grupo tentando falar e há barreiras para que isso aconteça as paredes 
devem virar um "outdoor". O que adianta uma cidade “bonitinha” com um 
sistema de governo podre? (Jairo Corrêa) 

 
A matéria prima do graffiti é a imaginação. Resulta da articulação dos códigos 

específicos da linguagem e possui uma forma que está impregnada da visão de mundo 



 

de quem a realiza. Expressa a relação do homem com o meio, constituindo-se num 
privilegiado canal de comunicação, na busca do estabelecimento de vínculos sociais. 

A intenção da pesquisa e deste artigo não é a de destacar o graffiti como parte do 
fenômeno de poluição visual que afeta as grandes metrópoles contemporâneas, mas, 
sim, a de salientar sua inclusão no âmbito das linguagens artísticas e das formas 
alternativas de comunicação.  

A aspiração da Arte na Educação é influenciar positivamente no 
desenvolvimento cultural dos estudantes por meio do conhecimento na área, incluindo a 
potencialização da recepção crítica. Isso pressupõe a necessidade de pautar as ações por 
propostas que incentivem leituras não-verbais. A fruição, a compreensão e o exercício 
da arte do graffiti demonstram que a realidade urbana contemporânea exige um novo 
olhar e novas possibilidades de leitura, assim como a necessidade essencial de domínio 
dos códigos de uma nova visualidade, dinâmica e fugaz.  

Acredito que o grafitti embeleza o espaço urbano, modificando muitas coisas e 
lugares geralmente esquecidos pela população, declarou Jucinara Machado. Por sua vez 
Isaac Dallmann destaca que o grafitti com conteúdo social transmite facilmente as 
idéias para as pessoas que passam na rua, pois chama atenção para sua beleza, mas 
tem que ser controlado, pois o exagero causará poluição visual.  

No olhar que aproxima os sujeitos do seu entorno vivencial temos o ponto de 
encontro da intrínseca rede do tempo e da vida, na “bacia semântica” do imaginário 
(DURAND, 2002). O mundo ao redor nos “olha”, se for olhado por nós:  
 

(...) se a visão que uma criança tem da natureza já pode comportar 
lembranças, mitos e significados complexos, muito mais elaborada é a 
moldura através da qual nossos olhos adultos contemplam a paisagem. Pois 
conquanto estejamos habituados a situar a natureza e a percepção humana 
em dois campos distintos, na verdade elas são inseparáveis. Antes de poder 
ser um repouso para os sentidos, a paisagem é obra da mente. Compõe-se 
tanto de camadas de lembranças quanto de estratos de rochas. (SCHAMA, 
1996, p.17) 

 
Dar visibilidade a outros modos de dizer, que fogem da esfera do verbal, vem a 

ser a manifestação de conhecimentos que não são objetivos, diretos e, sim, indiretos, 
pois os símbolos só se agüentam na coerência da percepção, da concepção, do juízo ou 
do raciocínio, pelo sentido que os impregna (DURAND, 2000, p. 55).  

O graffiti é uma expressão peculiar e singular que propicia a criação de novas 
realidades. Ele reúne em sim uma série de elementos que fornecem informações para as 
ciências humanas. Como registro criativo, lança-se no universo das linguagens, das 
representações subjetivas e simbólicas. 

Na contramão das convenções da razão cientificista, temos o caminho incerto do 
imaginário, que assim como revela também oculta o que descreve, deixando que cada 
um desvele as verdades múltiplas de um saber metafórico, de certa forma, iniciático 
(MAFFESOLI, 1998, p.21). Para vermos o mundo pelas lentes da “razão sensível” 
(MAFFESOLI, 1998), torna-se fundamental considerarmos o que Durand (2001) chama 
de “papel cognitivo da imagem”, não em busca de verdades unívocas, mas sim em 
direção aos contornos possíveis da complexidade contemporânea, dando visibilidade 
aos sentidos intrínsecos dos contornos cambiantes que expõem o jogo das aparências. 

 
 

III. Lendo o mundo nas entrelinhas do graffiti 

 



 

 
O graffiti, considerado por muitos como um subproduto da cultura 

metropolitana, hoje se constitui num dos episódios mais revolucionários da arte 
contemporânea. Embora nem todos o considerem uma expressão artística, ele 
converteu-se num movimento que mobiliza as tribos de jovens (MAFFESOLI, 2006), 
representando para muitos uma apaixonada forma de expressão, sendo também um 
estilo de vida através dos quais é possível cruzar-se os limites da legalidade. Constitui-
se numa expressão visual e simbólica, que pode ou não ter uma dimensão estética, 
porém sempre revela o pensamento da cultura urbana, e é um tema de grande 
pertinência para a análise da nossa sociedade.  

Invadindo o espaço urbano e utilizando a cidade com suporte, o grafiteiro 
trabalha com o efêmero que ressurge através da repetição do ato. É uma prática baseada 
na rapidez, na imprecisão e na transgressão, constituindo-se numa das expressões 
artísticas que caracterizam o que Omar Calabrese (1999) denomina “cultura 
neobarroca”.  

Desde a violência urbana até os problemas decorrentes da degradação ambiental, 
tudo nos revela a necessidade emergencial de interferirmos no processo histórico, de 
forma crítica e reflexiva, em busca de uma mudança de comportamentos e de 
mentalidades. A realidade social e política contemporânea fazem com que a educação se 
apresente como um caminho certeiro em direção ao desenvolvimento de formas 
diferentes de ver/(com)viver no mundo, contribuindo para o fortalecimento de 
mentalidades preocupadas em estabelecer relações orgânicas com o mundo, 
reconhecendo as partes e percebendo o todo. Esses são princípios que levam o 
pensamento para além de um conhecimento fragmentado, dando visibilidade às 
interações entre o todo e suas partes, à complexidade da vida (MORIN, 2002).  

Edgar Morin (2002) defende que cultura e arte são por si só potências de 
transformação. O autor destaca a possibilidade de conhecimento compartilhado, o 
desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica e a efetiva contribuição da Arte no 
processo de culturação dos povos. Considera as linguagens artísticas importantes 
mediadores no desenvolvimento de uma cultura social que favoreça a mudança de 
atitudes, sob a perspectiva de compreensão das relações sistêmicas. 

 De acordo com a sua filosofia, a formação dos indivíduos deve estar 
comprometida com o aprimoramento do conhecimento, através da incorporação de 
valores humanistas e ambientais às ações pedagógicas, tendo–se em vista que a 
aquisição de novas idéias, conhecimentos e competências fortalecem o papel estratégico 
da Arte na formação dos indivíduos.  

 
Levo como um modo de protesto da sociedade, principalmente de nós, os 
jovens. Sim, é visto e sempre será visto como um ato de vândalos, porque é 
isso que realmente a pixação é: vandalismo! Porém um vandalismo crítico, 
protestante... Mas que hoje, pode-se dizer, saiu de controle. (Jardel 
Kellemann) 

 
Opiniões como esta nos levam a acreditar que a percepção do urbano como 

espaço de transição, lugar de todos, reúne os elementos sociais e comunicativos aos 
estéticos e funcionais, revelando o ritmo e as características próprias da população. 

Concluímos que o graffiti é gerado pelas próprias convulsões do espaço urbano 
contemporâneo, constituindo-se num processo aberto intensamente estético que 
combate de um modo caótico as ausências, implicando em certa medida, no 
esfacelamento dos limites instituídos da cidade. Sendo assim, foi possível entendermos 
a relevância das pesquisas sobre o graffiti e suas formas alternativas de comunicação e 



 

expressão visual, para o desvelamento das relações pessoais e interpessoais como 
instituidoras de comportamentos e mentalidades.  

Pixação nada mais é que letras estilizadas, e é isso que me chama a atenção, a 
criatividade dos pixadores, que poderiam ser usadas de outras formas e não sujando 
prédios particulares, opina Diego Urrutia. Essa declaração demonstra que o encontro 
entre os sentidos e os saberes sociais nos possibilita analisar a degradação do espaço 
urbano sob um outro prisma.  

Os debates e a prática das linguagens artísticas conectados com o contexto 
vivencial dos sujeitos permitem a percepção do mundo através de suas manifestações 
cotidianas. Favorece a determinação de uma ontologia da realidade e comprova que o 
graffiti mais do que um tema importante para a Arte/Educação é um assunto 
fundamental na Escola. Isso pela sua capacidade comunicativa e, principalmente, por 
constituir-se como marca identitária de vozes anônimas que fazem do espaço urbano o 
“pano de fundo” para as suas idéias. Os resultados comprovam o grande interesse que o 
assunto desperta e o quase total desconhecimento dos envolvidos sobre o assunto. 
Muitos inicialmente justificaram suas opiniões com base no senso comum, 
demonstrando que se conduzirmos o pensamento para além do conhecimento 
fragmentado é possível dar visibilidade aos problemas e tensões essenciais que 
compõem o nosso cotidiano, efetivando a Educação como exercício de 
(auto)transformação. 

Perceber os detalhes, a sobreposição das mensagens, as composições transitórias 
e a comunicabilidade das inscrições nos forneceram matéria para uma recepção coletiva 
simultânea, que propôs o aprendizado de olhar e repensar o espaço urbano de acordo 
com o processo de aceleração das cidades contemporâneas (SILVA, 2001). Nessa 
perspectiva, é valioso o posicionamento do pesquisador Carlos Loureiro quando afirma 
que: 

 
Educar é negar o senso comum de que temos “uma minoria consciente”. [...] 
É entender que não podemos pensar pelo outro, para o outro e sem o outro. 
A educação é feita com o outro que também é sujeito, que tem sua 
identidade e individualidade a serem respeitadas no processo de 
questionamento, dos comportamentos e da realidade. (2004, p. 28) 

 
A proposta de uma Arte/Educação voltada para o exercício da cidadania 

(BARBOSA, 2005) está ancorada na compreensão de que tal postura contribui 
sobremaneira para a conscientização dos indivíduos, posicionados como agentes de 
transformação de seu contexto sócio-histórico.  

Através do trinômio arte/educação/vida comunitária é possível valorizar-se as 
ligações intrínsecas entre arte e vida cotidiana. As opiniões dos envolvidos no projeto 
confirmaram a necessidade da educação contribuir para o entendimento das 
manifestações simbólicas, multiplicadas cotidianamente no espaço urbano. Dessa forma 
a escola em seus diferentes níveis estará apostando no desenvolvimento de cidadãos 
ativos no processo de apropriação e reconhecimento crítico da realidade. 

Nosso conhecimento é uma interpretação do mundo, um ponto de vista 
particular, que nos permite a construção de microcosmos simbólicos cujas significações 
surgem com a compreensão das inter-relações entre o acontecimento e seus detalhes, 
dentro e fora de uma conjuntura simbólica. As formas regionais de sentir e de expressar 
precisam ser valorizadas através de projetos educacionais que estimulem a relação dos 
indivíduos com sua realidade imediata. Estaremos permitindo, assim, que eles adentrem 
no reino da sensibilidade simbólica regida pela Arte, re-orientando os seus modos de 
estar no mundo, nas tramas imaginárias do graffiti. 
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