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1. RESUMO 

 

Esse trabalho busca evidenciar quais as possíveis contribuições do graffiti, uma 

expressão de arte urbana e contemporânea, quando proposto em contextos 

escolares. O objetivo da pesquisa é investigar as possibilidades que essa linguagem 

oferece quando relacionada à vivência pedagógica ao analisarmos a sua relevância 

para viabilização de uma educação emancipadora, e seus benefícios para o 

desenvolvimento integral do aluno e da comunidade escolar. O estudo foi 

fundamentado em pesquisas teóricas acerca das propostas e perspectivas sobre o 

ensino das artes, sobre a escola como espaço de empoderamento e a respeito da 

história da arte urbana e seu papel na construção sociocultural do indivíduo que dela 

vivencia. A pesquisa de campo foi executada por meio da aplicação de questionários 

direcionados aos entrevistados selecionados, participantes de um projeto de graffiti 

realizado em uma escola de educação basica da zona leste de São Paulo. A partir 

dos resultados manifestados através da análise, verificou-se que a presença do graffiti 

na esfera educacional contribui para o desenvolvimento do senso crítico, da 

autonomia e do sujeito reflexivo. Pode ser associado com a formação de cidadãos 

questionadores e agentes transformadores do contexto histórico-social a qual 

pertencem. Ademais foi possível compreender esta linguagem como mediadora no 

processo de ensino-aprendizagem e auxiliadora na construção de saberes, na 

expressão dos sentimentos, no criar de laços de pertencimento e inter-relacionais, na 

apropriação da arte e dos espaços, e para construção de identidades. 

Palavras-chave: graffiti, arte, educação, comunidade escolar, aprendizagem 

significativa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A escolha desse tema se deu em consonância ao desejo de auxiliar na luta por 

uma educação significativa que promova a formação dos alunos como sujeitos sociais, 

críticos, participativos, autônomos e transformadores. Fundamenta-se na busca pelo 

fortalecimento do sentimento de pertencimento do aluno e do zelo por sua escola, 

estendendo essas significações para outros contextos sociais.  

Esta pesquisa então procura compreender os benefícios e os possíveis 

horizontes que o graffiti desperta quando presente no contexto escolar e na prática 



pedagógica. Como essa linguagem favorece a expressão de ideias e emoções, no 

criar de laços afetivos significativos e na construção significativa de identidades 

sociais e individuais. Quais são as suas contribuições para o desenvolvimento da 

comunidade escolar, quando inserido no cotidiano educacional? E de que forma pode 

colaborar para a construção do sujeito histórico, cidadão ativo e reflexivo, acolhendo 

sua pluralidade? Buscou-se analisar estas questões a partir de pesquisas teóricas que 

embasam este estudo, e através da pesquisa de campo, caracterizada por uma 

análise qualitativa realizada a partir de um projeto chamado “Graffiti Inclusão”, 

abordando as concepções acerca do ensino das artes e o papel que o graffiti pode 

assumir na construção sociocultural do indivíduo em seu cotidiano. 

Os resultados evidenciaram de forma geral, as percepções dos entrevistados 

sobre uma considerável apropriação dos envolvidos para com o espaço escolar, o 

estreitamento de vínculos, qualidades que podem tornar o ambiente mais agradável, 

de melhor convivência, ocasionando uma transfiguração positiva em diversos 

aspectos, os quais serão aprofundados no decorrer deste estudo. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho é entender as possibilidades que a arte urbana 

oferece em uma concepção de educação significativa a partir de vivencias 

emancipadoras. Investigar quais são suas contribuições para a comunidade escolar e 

para a formação do indivíduo, quando essa linguagem é inserida no cotidiano escolar, 

e de que forma pode colaborar para a construção do sujeito histórico, reconhecendo 

e respeitando sua complexidade. Este estudo procura verificar se há significância na 

inclusão da arte como recurso pedagógico e no despertar do potencial criador do 

sujeito evidenciando o movimento artístico, cultural e social denominado graffiti. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foram elaboradas pesquisas teóricas baseadas nas obras e 

pesquisas de diversos autores, tendo como embasamento teórico estudos como os 

de Paulo Freire, Luís Fernando Lazzarin e Tamiris Vaz, nas quais abordaram-se as 

práticas de ensino em uma perspectiva emancipadora e as contribuições que a arte, 

especialmente o graffiti, pode proporcionar.  



Após o desenvolvimento da pesquisa teórica, em um segundo momento foi 

realizada a pesquisa de campo em uma escola pública de Ensino Fundamental 

situada na região da zona leste de São Paulo. A partir do projeto “Graffiti Inclusão” a 

proposta do projeto materializou-se através de quatro encontros-oficinas, nos quais 

os alunos puderam conhecer a história do graffiti, suas transformações e os aspectos 

sociais e políticos que estão relacionados ao movimento. Aprenderam e vivenciaram 

as técnicas, colocaram em prática os conceitos trabalhados, viabilizando aos alunos 

uma experiência significativa com a arte e mostrando como a mesma se constitui de 

forma única e particular, refletindo sobre as possibilidades que ela proporciona.  

Após a conclusão, realizou-se um questionário previamente elaborado que foi 

respondido por oito entrevistados – entre arte-educadores, gestores, professores e 

educandos da escola – que estiveram envolvidas com o projeto. As respostas foram 

transcritas e posteriormente efetivou-se a análise dos resultados. 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

 

A história da educação evidencia no mundo e no sistema educacional brasileiro a 

propensão e admissão de um ensino que categoriza o aluno como um simples 

aprendiz passivo e receptor, no qual desprezam-se os conhecimentos prévios 

advindos de suas experiências, o que torna o educando apenas um memorizador e 

reprodutor de conteúdos dispersos da sua vida cotidiana.  

Tal modelo educacional é oposto a educação significativa que deve ser proposta 

ao indivíduo, uma vez que, ao relaciona-lo com uma educação progressista 

problematiza-se a pedagogia empirista, que atua nas instituições com forte tendência 

doutrinadora, e sua íntima relação com os interesses político-ideológicos elitistas, 

assim como afirma o autor Paulo freire (1968), teórico que discorre sobre uma 

educação emancipadora. Acolher ideias para a renovação, é entender que a 

educação carrega a necessidade de reestruturação para que contribua para uma 

sociedade mais igualitária e democraticamente sólida. O homem é um ser cultural por 

natureza, que experiencia e provoca constantes transformações internas e sociais. 

É simples identificar que os reais propósitos, inerentes à educação, envolvem o 

desenvolvimento da autonomia e empoderamento do ser humano, a expansão da 

consciência crítico-refletiva, os vínculos mais significativos, a conquista da liberdade 



através da superação da ideologia que mantém um sistema alienante, e dessa forma 

tornar-se sujeito de sua aprendizagem e agente transformador de sua realidade. 

O graffiti é uma manifestação humana e artística particularmente urbana, que 

possui em sua essência a liberdade de expressão e comunicação. Realiza-se através 

de intervenções concretizadas nas ruas a partir da afirmação e valorização da 

identidade e de pensamentos e sentidos, que hoje já estão perpetuados na alma das 

metrópoles e centros urbanos. Considerada assim, uma arte repleta de simbolismo e 

que com suas características únicas proporciona muitos benefícios quanto ao 

desenvolvimento integral do ser humano, tendo um enfoque na construção da 

identidade do discente, isso se deve a relação que tem o graffiti com a liberdade e 

necessidade de expressão, assim dando espaço para que o indivíduo demonstre o 

que pensa de forma crítica e consciente, progredindo também a sua criatividade. 

Dentro desse contexto, podemos correlacionar o ensino voltado ao educando a 

relevância da possibilidade do graffiti como um método educativo, visto a sua 

aproximação da realidade periférica e daqueles que são oprimidos, como nomeava 

Paulo Freire (1988), uma vez que o graffiti se torna atencioso perante os problemas 

enfrentados pelos segmentos sociais visibilizados e representa um importante recurso 

para manifestação de ideias, enfrentamento e resistência política. 

Ele viabiliza oportunidades para quem a pratica/aprecia se divertir, interagir e 

ampliar as potencialidades criativas com as variedades de estilos, técnicas e cores. 

Para se obter um vínculo realmente expressivo entre o quadro curricular e as 

linguagens artísticas, a escola deve proporcionar um aprendizado positivo e eficaz a 

partir da proposta triangular do ensino da arte apoiado na pratica do apreciar, do fazer 

e do contextualizar, e segundo Barbosa (2003), possibilitar a correlação entre a 

experimentação, a codificação e a informação. 

A proposta das artes urbanas na ação educativa aplicada com intencionalidade, 

pode promover o acesso a temas e conhecimentos diversos e de acordo com 

Henckemaier (2016), contribuir no processo de significação e de produção de saberes, 

na socialização e construção da relação homem-mundo e na apropriação de sentidos. 

Conforme análise de Furtado (2012), há uma certa necessidade de encontrar-se 

como parte de algo que traga sentido a existência de todo ser humano, que busca a 

partir das relações constituir um sentimento de pertencimento na formação de laços 

entre sujeitos e composição de tribos ao compartilhar vontades, emoções e 

experiências. Com base nessa reflexão, explora-se as artes urbanas como movimento 



integrador capaz de atender tais anseios inerentes ao homem além de mostrar uma 

percepção da vida a partir de caminhos para a criação e reconstruções. 

Considerando a contribuição do graffiti para a educação, foi apresentado como 

fruto desse elo o fortalecimento de uma pedagogia libertária que amplia os horizontes 

e transpõe os componentes disciplinares para constituir uma consciência de 

participação coletiva sendo o graffiti uma arte de rua, uma forma de crítica social, 

histórica e cultural, assumindo o papel de porta-voz para a expressão dos anseios e 

percepções da população, que muitas vezes têm suas narrativas silenciadas. 

 

2. RESULTADOS 

 

Para a realização das entrevistas, a escolha dos entrevistados ocorreu de modo a 

possibilitar uma maior representação das variadas esferas que compõem a 

comunidade escolar, através de suas perspectivas acerca do tema.  

Através da pergunta “Houve contribuições do movimento graffiti na escola 

para a comunidade escolar?”, identificou-se que todos os entrevistados constataram 

algum tipo de contribuição significativa oferecida pela vivência do graffiti em ambiente 

escolar, reconheceram a criação de sentidos de pertencimento como um dos 

principais pontos benéficos para a relação aluno-escola-comunidade. A partir dessa 

apropriação é que o aluno passa a criar laços mais expressivos e colabora para a 

preservação e transformação da escola e da comunidade. 

Outros entrevistados perceberam a experiência como uma oportunidade de 

construir vínculos mais significativos e relações mais simétricas entre professores e 

alunos. Além dessas contribuições, eles comentaram sobre outros benefícios 

importantes, como a promoção de uma escola humanizadora que colabora para a 

construção das identidades, a possibilidade de expansão do repertório cultural dos 

alunos e o contato com novas linguagens, por meio das quais podem se expressar. 

Citam também sobre a transmissão de valores pessoais e coletivos gerados através 

da implantação e convivência com o graffiti, o favorecimento na busca pelos seus 

direitos e pelo combate aos diversos tipos de preconceito, identificando o movimento 

como um instrumento contribuinte nas lutas e pleitos sociais. 

A respeito da pergunta “Você notou alguma diferença nas relações escola-

aluno-comunidade? ”, os entrevistados afirmam ter observado algumas diferenças 

positivas, como um estreitamento na relação entre os alunos que participaram do 



projeto e a escola, com uma postura mais atenciosa e afetiva, onde esse vínculo se 

fez possível a partir de novas percepções que a vivência com o graffiti proporcionou. 

Um dos entrevistados, reconhece que o graffiti nos ambientes escolares estimulou 

uma atitude de maior cuidado e respeito do patrimônio por parte dos próprios alunos, 

que fazem questão de preservar as áreas grafitadas e demandam pela extensão 

dessas intervenções. 

Um dos entrevistados afirmou que por não fazer parte da região em que realiza 

os projetos, não recebe o retorno da comunidade após sua realização, mas ressalta 

que durante o evento há um retorno significativo dos envolvidos, tornando cada vez 

maior o número de instituições que adotam essa pratica. Enquanto outros dois, 

ressaltam que apesar de observarem mudanças benéficas na configuração dessas 

relações, não podem afirmar uma expressiva diferença em contexto mais amplo e 

coletivo, devido a uma tímida adesão ao projeto. Eles atribuem a participação restrita 

a disposição de horários e as estratégias de divulgação adotadas para o projeto. 

Diante da pergunta: ''Na sua opinião, quais os benefícios que o graffiti 

proporciona para o desenvolvimento integral do sujeito?'' Foi notado que os 

entrevistados perceberam o potencial de contribuição do graffiti para a formação do 

sujeito. Cinco participantes afirmaram que o graffiti contribui para desenvolvimento do 

indivíduo. Metade percebeu a linguagem como auxiliadora na formação de caráter e 

identidade do indivíduo, ao proporcionar liberdade para criações. Dois entrevistados 

constataram que vários aspectos do sujeito são desenvolvidos através do graffiti.Os 

entrevistados também abordaram a necessidade de um olhar sensível vindo da 

população diante das artes que são encontradas em todos os lugares de São Paulo, 

a identidade que é criada através da arte, que promove uma segurança no sujeito que 

cria e também da relação de aproximação entre as pessoas, buscando assim uma 

visão crítica que precisa ser desenvolvida no sujeito como ser. 

A partir da seguinte questão: “Na sua opinião, o graffiti oferece a 

possibilidade de ser utilizado como recurso pedagógico? Como?” É citado pelos 

entrevistados conteúdos pelos alunos em sua etapa de ensino, tais como a arte e a 

inteligência artística, que consegue um desenvolvimento positivo no aluno e a 

geografia, que pode promover um diálogo com o graffiti, além das matérias que são 

estudadas, atingindo um número maior de estudantes através do graffiti.  

É citado o desatento que o cotidiano escolar cria diante da visão do educador, 

que muitas vezes não percebe algumas das habilidades que os alunos possuem. Mas 



por outro lado, um dos participantes cita que através da escola, ele encontrou uma 

porta de entrada para aproximação da arte com os alunos, uma tentativa de se quebrar 

barreiras. É referido também a importância dos conteúdos que são estudados pelos 

alunos quando se vai grafitar, pois através dos conhecimentos que a escola 

proporciona, o aluno consegue um bom resultado quando se vai realizar sua arte. 

Com base na pergunta “Considerando todos os aspectos que envolveram 

o projeto, valeu a pena a sua realização? ”, percebe-se com a análise das respostas 

que todos os entrevistados disseram ter sido de grande valia, pois contribui de forma 

significativa para uma compreensão do graffiti como arte. Foi relatado que a realização 

do projeto trouxe vida a escola, por ser algo criado e construído pelos próprios 

participantes, no qual todos se comprometeram a colaborar. Houve parceria e um 

trabalho em conjunto que proporcionou sentimentos de muita felicidade, um dos 

participantes acredita que o projeto foi de fundamental importância para a construção 

da identidade da escola.  

Os entrevistados disseram ter sido muito relevante para a aprendizagem 

diferenciada e criativa que tiveram em relação à arte, um deles ainda destaca o 

significado que lhe possibilitou a percepção de novos horizontes de mundo e sobre o 

que a arte pode lhe proporcionar. Os entrevistados concordaram que a experiência foi 

de grande importância devido a questão das relações, pois quebrou o “tabu” de 

aproximação entre professor e educando, ambos tiveram a oportunidade de 

interagirem de forma mais significativa. 

Além disso, afirmam que foi estabelecida uma relação entre os grafiteiros e os 

participantes da oficina, também favorecendo no fortalecimento da relação aluno-

escola-comunidade. Um entrevistado também afirma que com esse tipo de trabalho o 

indivíduo se sente mais pertencente à escola por estar envolvido na construção das 

atividades propostas. Já outro participante, relatou que escola quebrou barreiras. 

Pode-se perceber a partir dessa vivência, que a educação ainda vai além da 

compreensão técnica que a educação tradicional prioriza. Há relatos também da 

importância que trouxe para seus alunos, no comprometimento e os vínculos que 

criaram na realização desse trabalho. 

Referente à participação de outro entrevistado, ressaltado o sentimento de 

amor pelo que faz e que sua meta é mudar o mundo através da arte. Por esse motivo 

declara que sempre vale a pena o trabalho realizado com o graffiti, principalmente 

pelos resultados que essas práticas lhe proporcionam. 



Em relação à pergunta “O que significou para você o contato com o graffiti 

em projetos escolares?”, todos os participantes afirmaram através de suas 

respostas que tiveram ótimas experiências, um deles considerou como ponto 

significativo para si, a amizade com pessoas que tem o mesmo sonho, que é de um 

futuro melhor. Além disso afirma que profissionalmente, o trabalho com o graffiti o fez 

enxergar a aprendizagem de modo diferente. Já outro entrevistado, ressalta que essa 

ferramenta pode ser utilizada como uma forma de aproximação com os alunos e alega 

que é grato pela recepção da instituição quanto ao projeto. 

Os demais participantes disseram não ter tido contato antes com o graffiti, 

porém a partir dessa experiência descobriram que a arte é um aspecto inerente em 

suas vidas e pretendem de algum modo colaborar para que outras pessoas também 

descubram o poder de expressão através dessa linguagem. 

Referente ao arte-educador entrevistado, o mesmo garante que toda a 

experiência confirma o caminho que escolheu para si, e que pretende oportunizar a 

outros jovens a possibilidade de percorrer esse caminho também. Declara que a cada 

nova experiência se sente mais preparado e que essa jornada o tornou um ser 

humano melhor, a partir da descoberta da arte em sua vida. Já os alunos, disseram 

ter colaborado para um melhor entendimento do que é o graffiti como arte.  

Com base na indagação proposta para a gestão organizadora e o responsável 

pela implantação do projeto “Quais foram os desafios encontrados para a 

realização desse projeto? ”, constata-se que o principal empecilho evidenciado para 

a realização das oficinas e na ação de conscientização sobre o graffiti tratou-se da 

recepção e aceitação da gestão escolar quanto ao primeiro contato as ideias 

propostas. Em razão desse posicionamento, o acesso introdutório à instituição de 

ensino e/ou público alvo é dificultado, tendo como justificativa inicial o desinteresse 

pelo projeto devido à falta de recursos financeiros. 

Outra barreira para a inserção do graffiti no ambiente escolar é o preconceito 

que essa arte urbana enfrenta por conta do seu histórico de embates e transgressão, 

sendo frequentemente associado a marginalização. Em muitas perspectivas essa 

linguagem também é desvalorizada e desconceituada como um movimento cultural, 

social e artístico, uma concepção construída no senso-comum que muito se deve a 

influência midiática negativa, a qual muitas vezes é interiorizada pela população que 

se apresenta resistente ou contrária ao seu reconhecimento e implantação nos 

espaços sociais. Por fim, um dos entrevistados, apresentou como desafio final na 



realização dos projetos na escola, a resistência de instâncias governamentais 

superiores quanto a implantação do graffiti no ambiente escolar. Não compreendendo 

esse recurso como parte relevante do processo de ensino devido a criminalização 

generalizada desse movimento artístico e tendo em vista a ideia preconceituosa de 

que essa linguagem específica não proporciona influências positivas ou algum tipo de 

desenvolvimento significativo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto procurou explorar as possibilidades de contribuição da arte, com 

enfoque especifico no graffiti, proporcionados por vivencias promovidas em espaço 

escolar. Ao final do estudo realizado através das pesquisas e análise dos resultados 

foi possível constatar uma multiplicidade de benefícios para o indivíduo, que através 

dessa experienciação, revelou-se como um elemento significativo que acaba por 

contribuir com o desenvolvimento do sujeito integral, compreendendo sua pluralidade 

ao atender tanto os aspectos técnicos e pedagógicos – conteúdos e conhecimento 

científico – bem como emocionais, psicológicos, afetivos, relacionais e sociais, 

inclusive repercutindo suas benesses para a comunidade escolar em sua totalidade.  

Observou-se nesse processo, as potencialidades do graffiti para o despertar do 

sentimento de pertencimento e apropriação positiva do espaço em que os indivíduos 

estão inseridos. Essa linguagem favorece o transcender da passividade, na qual o 

sujeito assume o papel de mero espectador social, para tornar-se agente 

transformador da realidade, podendo posicionar-se em seu cotidiano de forma 

autônoma, crítica e reflexiva, expressar-se de forma positiva e acolher sua 

subjetividade assumindo seu protagonismo como sujeito histórico. 

A arte urbana apresentou-se como uma importante aliada pedagógica com 

ampla capacidade comunicativa e transformadora. Um meio efetivo de construção de 

vínculos, sentidos, identidades e de perspectiva de novos horizontes. Portanto 

conclui-se que o graffiti pode ser reconhecido como um recurso de grande relevância 

a ser considerado em propostas educacionais. Esta pesquisa se empenhou em 

responder as perguntas apresentadas e como resultado ampliaram-se as percepções 

sobre o tema abordado. Foi estabelecido aqui um pequeno recorte que ao decorrer 

da pesquisa demonstrou sua complexidade. Contudo, o mesmo ainda tem potencial 

de desenvolvimento, pois abarcam muitas questões que não esgotam a discussão. 
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