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Introdução
Todas as civilizações deixaram algo que nos serve 

como referência para investigar o que ocorria em suas 
épocas [1]  e, nessa perspectiva, a leitura do espaço é 
fundamental. Considera-se que o espaço não é um 
quadro neutro, um vazio matemático, ou algo inerte [2], 
ao contrário, o espaço reflete a sociedade, a história, as 
diversidades, os contrastes etc. Nesse sentido, a leitura 
de suas escritas, dentre elas a dos grafites, pode suscitar 
olhares voltados aos contextos social, histórico e 
cultural de uma comunidade e, sem dúvida, revelar-se 
um poderoso instrumento de formação cidadã pelo viés 
de construções identitárias co-instauradas por essas 
escritas. Resta saber como esse instrumento pode ser 
aplicado na esfera educacional, se terá aceitação e que 
resultado(s) trará.

O grafite é uma escrita tipicamente urbana, que 
possui características subversivas e que, muitas vezes, é 
confundida com as pichações. O grafite, entretanto, ao 
contrário das pichações, não se ocupa apenas com a 
crítica social, mas vai além dela e busca a 
conscientização coletiva, o que contribui com soluções 
práticas para os problemas sociais [3]. Essas escritas 
são concebidas nesta pesquisa como relevantes fontes 
documentais, representativas dos sentidos da cidade, de 
seus contextos histórico, social e cultural e do 
imaginário de seus sujeitos. 
Os escassos estudos acerca dessas escritas da cidade, 

incluindo os dos grafites encontrados em escolas 
públicas, motivam e justificam investigações como 
esta, tendo em vista a riqueza de discussões 
relacionadas ao tema e a sua possível aplicação 
didática, com intervenções materializadas em 
acompanhamentos periódicos aos sujeitos-autores de 
grafites – discutindo os sentidos de suas escritas no 
âmbito das próprias escolas cujas paredes lhes servem 
de suporte – e aos professores de escolas de paredes 
grafitadas – abordando a apresentação e a aplicação 
dessas escritas como temas transversais às áreas de 
conhecimento com as quais trabalham.
Com base na Análise Crítica do Discurso, teoria que,

juntamente com os conceitos freireanos de educação e 
de cultura, subsidiará esta pesquisa, essas escritas com 
teor didático poderão, ainda, revelar traços sócio-
histórico-culturais seja da identidade e da memória de 
um sujeito como de seus grupos escolar e comunitário.

Material e métodos
Na etapa inicial de desenvolvimento do trabalho, fez-se 

um levantamento bibliográfico relativo à Análise Crítica do 
Discurso, à identidade, às escritas urbanas e suas relações 
de sentido e pedagógicas. Com isso, pretendeu-se 
identificar os principais aspectos considerados pelos 
participantes da comunidade escolar e pelos grafiteiros com 
relação à utilização do grafite como recurso pedagógico. 
Para a apreensão desses diferentes pontos de vista, têm-se 
realizado entrevistas semiestruturadas, utilizando os 
grafites para leitura e reflexão acerca das possibilidades de 
utilização pedagógica dessas escritas.

Durante a pesquisa, já foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas em três escolas da rede pública estadual 
de Pernambuco, na cidade de Recife, cujos muros expõem 
grafites. As escolas localizam-se na comunidade de Chão 
de Estrelas (bairro de Campina do Barreto), no bairro de 
Casa Amarela e no bairro de Cajueiro. São elas, 
respectivamente: Escola Estadual São Judas Tadeu, Escola 
Estadual Dom Bosco e Escola Estadual Jarbas 
Pernambucano. As primeiras entrevistas semiestruturadas 
foram realizadas (e gravadas) junto a seis alunos e alunas 
de cada escola citada, estudantes da quinta e oitava séries 
do Ensino Fundamental, com idades entre doze e quinze 
anos. As perguntas foram as seguintes: “O que você acha 
dos grafites nos muros de sua escola? Por quê?”; “Quais as 
mensagens que você percebe nos grafites de sua escola?”; 
“Você acha que os grafites dos muros de sua escola 
modificaram alguma coisa no dia-a-dia escolar? Como? Por 
quê?”; “Os grafites dos muros de sua escola mudaram algo 
em você? Como? Por quê?”. 
 Nessas mesmas escolas, também foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas direcionadas aos professores 
de várias áreas do conhecimento com o intuito de verificar 
como os professores percebem os grafites e de levantar a 
possibilidade de aplicação didática deles. As perguntas 
foram: “Como você percebe o grafite no ambiente 
escolar?” e “Você já trabalhou algo relacionado ao grafite 
em suas aulas?”. Os grafites fotografados e selecionados 
foram impressos em forma de pôsteres para a pré-
divulgação da pesquisa e para a leitura e compreensão dos 
alunos quanto a essas escritas durante as entrevistas, sendo 
cada imagem utilizada para a interrogação da segunda 
pergunta, considerando as interpretações pessoais de cada 
aluno entrevistado.



Pretende-se, com os dados coletados e as 
investigações fundadas na Análise Crítica do Discurso, 
analisar as relações de sentido(s) sugeridas tanto nos 
grafites inscritos nos muros escolares quanto nas 
respostas concedidas por professores e alunos às 
entrevistas; as marcas identitárias desveladas nessas 
escritas e nos discursos dos entrevistados; e as 
discussões quanto às possíveis aplicações pedagógicas 
dos grafites como temas transversais em sala de aula, 
em uma transposição clara dos muros/paredes da escola 
para o contexto de ensino e aprendizagem. 

Resultados
A análise das entrevistas revelou dois aspectos a 

serem considerados: 1) a leitura e a compreensão das 
imagens, levando em conta o acervo memorialístico e 
identitário dos alunos ao discutirem os aspectos sociais 
nelas presentes, revelam uma relação dialogal na 
construção do sentido do texto (imagem), o que reflete 
a concepção que os sujeitos-autores (grafiteiros) e os 
sujeitos-leitores (alunos) têm de mundo, de seus 
valores, de suas crenças, enfim, de suas representações; 
2) a percepção de que as relações estabelecidas entre os 
alunos e o espaço escolar suscitam discussões que 
remetem ao papel que cada ator social pode 
desempenhar nos espaços de convivência educacional.

No que diz respeito ao primeiro tópico, a análise de 
um grafite (fig. 1) desencadeou diferentes percepções. 
Houve alunos que levantaram a questão afro-
descendente, a democratização escolar, a integração e a 
diversidade de idade e de classe social e a valorização 
escolar. De suas falas, podem-se destacar os seguintes 
fragmentos: “Quer dizer que a escola é aberta para todo 
tipo de pessoa”; “Essa imagem lembra o tempo antigo 
dos escravos”; “A escola também é para os mais 
velhos”. É bem certo que esses fragmentos revelam 
diferentes níveis de compreensão, mas todos eles 
expressam uma leitura sócio-histórica autorizada pela 
imagem geradora. O que se percebeu foi que, a partir 
dessa imagem, o professor poderia dar um 
encaminhamento pedagógico às discussões, o que 
ampliaria a função dos grafites, dando-lhes maior 
potencial reflexivo com finalidade pedagógica dentro 
do contexto escolar. 

Quanto ao segundo tópico, as primeiras análises das 
entrevistas revelaram que, para os alunos, os grafites 
foram feitos para sensibilizar quanto à questão da 
violência na escola, ao combate às pichações nos 
muros, à educação patrimonial e ao uso de drogas, 
havendo quase um consenso sobre essa opinião. Dentre 
os depoimentos, destacam-se os seguintes exemplos: 
“O muro era todo pichado, agora está menos, e é mais 
bonito”, “Quer dizer que o homem deve acabar a 
violência”, “A quadra foi feita para jogar”. 
Na análise das respostas dos professores, pôde-se 

perceber que a maioria percebe o grafite como forma 
de expressão, mas boa parte confundiu o grafite com a 
pichação. Outros afirmaram que o vêem como arte ou 
como instrumento para a educação. De suas falas,
destacam-se: “É arte, quando não é pichação” e “É bom 

se for é educativo”. Uma pequena parte dos professores 
assumiu ter resistência à presença de grafites na escola,
alegando vandalismo e desvínculo com a educação: “Pra 
mim é sujeira, vandalismo”. Para Foucault (1970), 
resistência está relacionada e funda as relações de poder 
[4]. Essa minoria de professores não admitiu esse tipo de 
gênero presente na escola, pois, ao que tudo indica, não 
considera a linguagem e o saber do aluno. 

Notou-se, por outro lado, que há um desconhecimento do 
gênero entre muitos professores e, por isso, uma desatenção 
ao grafite como possibilidade de recurso didático. Também 
se pôde constatar que há um preconceito entre alguns 
professores quanto ao grafite, principalmente os que não 
são da área de humanas, por desconhecimento. Essa parcela 
de professores acredita que grafites e pichações são um só 
gênero. Quase todos afirmaram não ter trabalhado com o 
grafite, porque não conhecem muito sobre o assunto. Os 
que afirmaram já ter trabalhado com o grafite de alguma 
forma só o fizeram com ênfase na técnica da grafitagem. 
Porém, todos os professores que não trabalharam com o 
grafite, mas que são a favor dessa escrita no ambiente 
escolar manifestaram interesse em conhecer e abordar o 
grafite como recurso didático e, por conseguinte, como 
tema transversal.

Objetiva-se, com a continuidade desta pesquisa, fazer um 
trabalho junto aos professores para tentar identificar as 
possibilidades de utilizar os grafites existentes na escola, 
portadores de traços históricos, sociais, simbólicos e 
pedagógicos, como recurso didático para as aulas de 
diferentes disciplinas dos currículos escolares e como tema 
transversal para tratar da educação patrimonial e da 
sensibilização quanto às questões sociais refletidas na 
escola. Assim, espera-se contribuir com as discussões 
acerca das escritas da cidade e as suas possíveis aplicações 
pedagógicas, a partir do estudo do grafite como um recurso 
pedagógico, portador de traços históricos, sociais e 
discursivos que retratam a realidade de escolas públicas do 
grande Recife e que, por isso, estabelece uma comunicação 
efetiva com seus leitores.

Discussão
Constatou-se, por meio das respostas dos alunos às 

perguntas da entrevista semiestruturada, que eles se 
identificam com o espaço escolar quando caracterizado de 
acordo com a sua realidade. Segundo Oliveira [5], 
identidade é construção cultural, isto é,  ela se caracteriza 
pelo conjunto de elementos culturais que o sujeito adquire 
mediante sua herança cultural. Sendo assim, esse sujeito 
pode perceber a escola como um ambiente seu, um 
patrimônio pessoal e, por esse motivo, preservar o espaço e 
incentivar outros a fazerem essa preservação. Assim, 
também a identificação com o espaço pode fazer com que 
crianças e jovens tenham interesse pela escola e pelo 
trabalho pedagógico realizado nela.

As questões levantadas pelos estudantes durante as 
entrevistas revelaram conhecimentos prévios a serem 
aproveitados pela escola, pois possuem visões de mundo 
que antecedem o trabalho pedagógico. Afirmava Paulo 
Freire [6] que antes da leitura da palavra está a leitura do 
mundo. Assim, a bagagem de conhecimentos de mundo que 



os estudantes carregam é essencial e indispensável à 
sua própria formação. 

É necessário, portanto, não desconsiderar a visão de 
mundo dos estudantes e a percepção dos mesmos 
quanto ao espaço escolar e a presença dos grafites nos 
muros de sua escola. Essa discussão, bem como as de 
emprego de grafites como temas transversais em 
diferentes disciplinas, em também distintos níveis de 
escolaridade, tem sido mantida em reuniões periódicas 
e em encontros interventivos junto a alunos e 
professores da rede pública de ensino do grande Recife, 
visando-se a contribuir com o trabalho pedagógico dos 
envolvidos na pesquisa. 
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