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Introdução
O homem é um ser comunicativo. Um ser que 

possui a necessidade de se expressar, tanto para a 
exteriorização de seus pensamentos quanto para 
estabelecer sua sociabilidade. Segundo Votre [1], suas 
linguagens materializam-se em discursos pluralizados, 
de diversos significados, que, por sua vez, expõem suas 
redes de crenças e desejos. Para Orlandi [2], as 
interpretações desses discursos devem, por isso, ser 
realizadas levando em consideração o processo sócio-
histórico em que foram produzidas. Como defende 
Fernandes [3], o sujeito discursivo integra-se à história 
e apresenta, em sua voz, marcas de temporalidade. 
Dessa maneira, podemos observar que, de uma forma 
geral, o discurso de um sujeito revela elementos 
identitários de si mesmo e de sua sociedade. 

Nessa perspectiva, observamos que linguagens 
artísticas como a da xilogravura e a dos grafites 
revelam-se, a um só tempo, reflexo e expressão das 
mentalidades, dos desejos e das crenças de seus 
sujeitos-autores, pois, por meio delas, a cultura pode 
ser desvelada, em uma forma de representação do 
modo de pensar de uma sociedade – um reflexo de 
como esses sujeitos se percebem e ao mundo ao seu 
redor. De acordo com Silva e Souza [4], mediante essas
linguagens, reconhecemos os discursos de seus sujeitos 
instaurados social e historicamente e percebemos suas 
transformações e as marcas de sua identidade – uma
identidade sócio-cultural e discursiva que se vai
formando na assimilação entre o passado e o presente, 
entre o histórico e o moderno. 

Dessa forma, ao percebermos o grafite como uma 
escrita urbana surgida no popular e com uma 
comunicação alternativa, Machado [5] afirma 
podermos constatar que - por seu discurso ou pelo meio 
onde é produzido - é usado para denunciar, contestar, 
mobilizar e/ou esclarecer a população urbana sobre 
temáticas que não encontram espaços na grande mídia,
ou seja, para expressar os anseios de sujeitos ou grupos 
e mostrar suas identidades sócio-culturais e discursivas. 
O grafite, em sua origem, fala do urbano, da 
movimentação dos citadinos, da percepção da 
sociedade moderna, e isso expressado por meio da arte, 
mediante as cores, os traços e as figuras que nos 
relevam o pensamento dos sujeitos-autores das grandes 
cidades.

Com a xilogravura - arte milenar surgida na China, que 
chegou ao Nordeste brasileiro criando um espaço e uma 
personalidade própria na Literatura de Cordel -, podemos 
perceber as formas de representação do imaginário do 
homem sertanejo, contrapondo-se, muitas vezes, com sua 
própria realidade marcada por contrastes sociais e 
personagens sofridas. Como afirma Queiroz [6], um dos 
principais estudiosos desse tema no Brasil, a xilogravura é 
o sonho do sertanejo de superação da realidade. Entretanto, 
essa literatura popular (referente à Literatura de Cordel, em 
que a arte xilográfica é a materialização dos temas nela 
abordados) não é apenas imaginação. É também a 
observação, o comentário e a crítica da vida cotidiana, 
como pontua Proença [7]. É a expressão de sua realidade, é 
a mostra de sua cultura, de sua identidade. 

Os traços do grafite e da xilogravura são os objetos de 
estudo deste trabalho. Com eles, propusemo-nos a analisar
1º) como essas escritas urbanas, aparentemente tão 
distintas, encontraram uma convergência nas ruas de Recife 
com, por exemplo, o grafiteiro Derlon Almeida e o 
xilogravador Gilvan Samico; 2º) os efeitos do sincretismo 
de linguagens dessas escritas na percepção (de aspectos 
sociais, culturais e discursivos) dos recifenses e, 
principalmente dos jovens, pois uma das propostas deste 
trabalho é a de sugerir uma articulação  sócio-cultural entre 
o grafite de jovens urbanos e a xilogravura, 
predominantemente, de senhores sertanejos, propiciando-
se, com isso, a incursão no diálogo entre o sertão e a 
cidade, com a análise do imaginário folclórico sertanejo e 
do discurso urbano; e 3º) a utilização da “grafitagem 
xilográfica” como um meio de transmissão de identidade 
sócio-cultural, para os fins da quebra de barreiras 
preconceituais e culturais ainda existentes em nosso país. 

Essa última perspectiva analítica volta-se para o contexto 
educacional onde, mediante palestras e oficinas, com a 
presença de professores e alunos, serão discutidas as 
relações culturais entre essas duas escritas e as 
possibilidades de inserção delas nos conteúdos escolares, 
estendendo essa discussão para além dos muros das
instituições educacionais com práticas artístico-
pedagógicas por parte de todos os envolvidos no contexto 
escolar.

Material e métodos



Esta pesquisa alicerça-se em bases teóricas da História 
Cultural e dos Estudos Críticos do Discurso. Com a 
História Cultural, a partir dos estudos de Pesavento [8],
concebe-se a realidade do/no passado a partir das
representações projetadas pelo homem para expressar-
se a si mesmo e ao seu entorno – um modo de 
compreender a História que implica uma maior 
abertura para a consulta de fontes, desmitificando a 
idéia de que ela (a História) só se faz com fatos 
objetivos, como os dos documentos, e valorizando a 
subjetividade e o imaginário coletivo em suas análises.
Com os Estudos Críticos do Discurso, atentando para o 
fato de que, como assinala Dijk [9], “o discurso não 
[deve ser] é analisado apenas como um objeto ‘verbal’ 
autônomo, mas também como uma interação situada, 
como uma prática social ou como um tipo de 
comunicação social, cultural, histórica ou política”,
têm-se analisado, em um primeiro momento, as escritas 
urbanas feitas pelos grafiteiros e a arte interiorana 
expressa na xilogravura, consideradas marcas 
memorialistas e identitárias.

Em um momento subseqüente da pesquisa, será 
realizada uma coleta fotográfica desses “grafites 
xilográficos” produzidos na cidade de Recife, visando à 
constituição de uma base de dados para o 
aprimoramento de estudos e para uma futura 
publicação em forma de catálogo impresso, com
distribuição prevista em escolas e bibliotecas públicas, 
abarcando também instituições de ensino superior.

Serão realizadas, ainda, entrevistas com os sujeitos-
autores envolvidos nesse tipo de escrita, a fim de 
estabelecer um diálogo com as suas concepções 
artísticas e culturais e de compreender a opinião deles 
quanto às suas intenções e aos impactos dessa escrita
em sociedade.

E, por fim, como já foi mencionado, serão realizados
debates e oficinas em âmbito escolar, juntamente com 
professores e alunos, para uma discussão sobre a 
inserção e a prática dessas escritas no ensino, como 
tema transversal de disciplinas como História, Língua 
Portuguesa, Literatura, Sociologia etc.

Resultados
A pesquisa, recém-instaurada, em linhas gerais, 

projeta como resultados a análise sócio-histórica e 
discursiva das escritas urbanas em que dialogam o 
grafite e a xilogravura; a concretização de
apresentações reflexivo-analíticas sobre os “grafites 
xilográficos” em eventos, debates e oficinas em escolas
públicas recifenses; e a divulgação das imagens dessas 
escritas fotografadas na cidade de Recife tanto como 
banco de imagens quanto como livro-catálogo. Tudo 
isso visando a colaborar eficazmente para a construção 
de uma sociedade com indivíduos mais conscientes da 
diversidade existente nela e de agentes potenciais de 
transformação social - além de alertar aos docentes 
quanto à sua responsabilidade, dentro das salas de aula,
de auxiliar seus alunos na também construção 
identitária deles enquanto sujeitos-históricos.

Discussão
Por se tratar de um trabalho inicial, as discussões ainda 

revelam-se incipientes. Entretanto, com uma primeira 
sondagem feita em espaços da cidade de Recife e em 
registros bibliográficos e fotográficos, foi possível perceber 
um largo horizonte de possibilidades para o 
aprofundamento da pesquisa, tais como as relações de 
gerações entre os senhores xilógrafos e os jovens 
grafiteiros; os processos de transmissão de identidade 
cultural; o universo dos imaginários urbanos e interioranos; 
a não limitação da linguagem artística em seu tempo e 
espaço; entre várias outras possíveis discussões. 

Outro fator de suma importância presente nas 
discussões deste trabalho é o de seu caráter 
multidisciplinar, pois a relação do grafite com a xilogravura 
permite ao historiador, ao antropólogo, ao sociólogo, ao 
analista de discurso, ou a qualquer estudioso da sociedade 
ou das artes, uma ampliação da visão sobre, e como, as 
manifestações artístico-culturais aliadas às representações 
sócio-históricas e discursivas contribuem para a formação 
de uma sociedade.
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ANEXO

Figura 1: Grafitagem do artista Derlon Almeida, na Av. Sul, na cidade de Recife. Fotografia tirada em agosto de 2009.


