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A Palavra Mágica  

Certa palavra  

dorme na sombra  

de um livro raro.  

Como desencantá-la?  

É a senha da vida  

a senha do mundo.  

Vou procurá-la.  

Vou procurá-la a vida inteira  

no mundo todo.  

Se tarda o encontro,  

se não a encontro,  

não desanimo,  

procuro sempre.  

Procuro sempre,  

e minha procura  

ficará sendo  

minha palavra.  

Carlos Drummond de Andrade (1994, p. 109) 



RESUMO 

 

O Grafite, uma das manifestações artísticas urbanas contemporâneas, é o principal objeto de 

estudo desta pesquisa. Ele permite reflexões interessantes quando alunos da terceira série do 

Ensino Médio, de um colégio particular de São Paulo, interagem com seu significado e sua 

representação. Sendo assim, o foco desta dissertação de mestrado é o de desenhar uma análise 

sobre como os alunos interagem com as obras de arte urbanas e com o seu território pessoal e 

assim tendem a ser mais participativos nas aulas de língua espanhola. Por meio de uma 

pesquisa-ação e da a/r/tografia, com o Projeto Caminos Cruzados, tal interação, também 

somada ao uso de tecnologias, busca mapear como o processo de ensino-aprendizagem torna-

se enriquecedor para educadores e estudantes, em âmbito interdisciplinar. Deste modo, pode 

fomentar neles pertencimento social e afetivo. Dialogamos com autores das áreas da Educação, 

da Arte e da Cultura e, por meio de mapas coletivos produzidos pelos grupos em que eles 

compartilham fotografias e comentários sobre obras presentes no caminho lar-escola-lar, pode-

se perceber que a troca de percepções é a chave para um desejo de comunicação, tornando o 

processo de aprendizagem mais significativo, além de mudar positivamente a visão dos 

estudantes em relação à arte de rua. 

 

Palavras-chave: Grafite. Arte Urbana. Ensino Médio. São Paulo. Interação. Território. 

Tecnologia. Língua Estrangeira. Formação de Professores. 
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ABSTRACT 

 

Graffiti, one of the contemporary urban artistic manifestations, is the main object of study of 

this research. It allows interesting reflections when third grade high school students from a 

private school in São Paulo interact with its meaning and representation. Therefore, the focus 

of this master's thesis is to draw an analysis of how students interact with urban artworks and 

with their personal territory and thus tend to be more participatory in Spanish language classes. 

Through action research and a/r/tography, with the Caminos Cruzados Project, such interaction, 

also added to the use of technologies, seeks to map how the teaching-learning process becomes 

enriching for educators and students, in interdisciplinary scope. In this way, it can promote 

social and affective belonging in them. We dialogue with authors from the fields of Education, 

Art and Culture and, through collective maps produced by the groups in which they share 

photographs and comments on works present in the home-school-home path, it can be seen that 

the exchange of perceptions it is the key to a desire to communicate, making the learning 

process more meaningful, as well as positively changing the students' view of street art. 

 

Keywords: Graphite; Urban Art; High school; Sao Paulo; Interaction; Territory; Technology; 

Foreign Language; Teacher Training. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A linguagem artística do Grafite traz inúmeras interpretações e ações para o cidadão 

dialogar com seu entorno e consigo mesmo. Poderia ser vista como estratégia de interação com 

o território visando a prática de língua estrangeira por estudantes de Ensino Médio da cidade 

de São Paulo? Essa é uma das perguntas norteadoras desta dissertação de mestrado. Tal 

interesse vem do fato de eu mesma ser professora deste segmento, de me identificar com 

adolescentes e de discutirem questões sociais que os materiais didáticos muitas vezes não 

abordam, haja vista a necessidade de trabalhar conteúdos exigidos pela grade curricular, ou 

cumprir demandas de utilização de plataformas digitais que não julgava pertinentes para minha 

atuação em sala de aula.  

Nesta presente pesquisa, que se articula tanto à linha de pesquisa da Formação do 

educador para a interdisciplinaridade quanto à da Linguagens e tecnologias, no programa de 

pós graduação em Educação, Arte e História da Cultura, origina-se da minha intensa vontade 

em encontrar propostas de desenvolvimento acadêmico dentro do ambiente escolar que sejam 

um ponto de encontro entre o que é esperado por gestores, professores e estudantes. 

Como educadores, vemos com extrema importância, a utilização da tecnologia a favor 

da interação (com o próximo, com o conhecimento e com o meio), com o fim de alcançar o que 

Young (2007) nomeia “Conhecimento Poderoso”, aquele capaz de gerar uma nova forma de 

ver o mundo.  

Deixando a tecnologia como participante, porém não a protagonista dos processos 

educativos, a interação com o meio poderia ser uma próspera estratégia interdisciplinar na sala 

de aula? 

Escolher o tema pela interação com o meio surgiu por meio um trabalho final de uma 

das disciplinas do mestrado, intitulada “A Cidade como Arquivo”, ministrada pela professora 

Ingrid Hotte Ambrogi. O desafio de fazer uma montagem fotográfica estilo “Antes e Depois” 

de um espaço a nossa escolha da cidade de São Paulo, com o objetivo de ler as imagens, de 

tudo que a paisagem contasse para além da foto (SANTOS, 2011, p. 190), despertou em mim 

uma curiosidade latente sobre a história do meu próprio bairro. Pude perceber o quanto o 

Cambuci – (localizado na zona central de São Paulo), havia sido palco de diferentes fatos que 

continham em si um fio condutor. Tido por muitos como visualmente poluído, com suas paredes 
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grafitadas, com casas simples e assobradadas, de portas chegando diretamente na calçada, teve 

seu crescimento acentuado no início do século XX, com a chegada de famílias imigrantes 

europeias fugidas das más condições de vida causadas pelas guerras, segundo Pinotti (2006).  

Estas famílias, por sua vez, como em outros bairros similares, envolveram-se prioritariamente 

em empregos operários em diversas fábricas da região. O bairro tornou-se palco, então, de 

greves e manifestações operárias as quais requeriam melhores condições de trabalho.  

Eu, que moro na capital paulista desde 2015 e sempre no bairro do Cambuci, nunca 

havia questionado por que ele era como era, apenas o havia escolhido, pois era a melhor opção 

para minha família do ponto de vista de localização e de custo. Ao encontrar uma foto do 

começo dos anos noventa dos artistas grafiteiros Osgêmeos, percebi que a imagem era de uma 

calçada da minha rua, e por isso comecei a investigar as pessoas presentes nela. Conversei com 

vizinhos buscando por possíveis informações e entendi que várias delas também eram 

envolvidos com a arte de rua, assim como Osgêmeos. Já tinha conhecimento sobre estes artistas 

serem do bairro, porém na própria foto havia outros nomes que mais tarde também se tornariam 

artistas da mesma área. Afinal, qual era a conexão entre haver nascido no bairro do Cambuci e 

se envolver com o movimento Hip-Hop e com o Grafite? 
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Figura 1 - Montagem dos anos 90 e de 2021, produzida para a disciplina “A Cidade como Arquivo”, 

do PPGEAHC-UPM, em 2021. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Desta pergunta vieram outras, e outras conversas, textos e respostas que me fizeram 

olhar as paredes grafitadas do bairro, antes tidas por mim como poluição visual, e agora como 

um marco histórico e cultural daquele território, e não poderia ser de outra forma. O bairro 

operário, que antes havia sido berço de greves de trabalhadores que protestavam por melhores 

condições de trabalho, agora é espaço para grafiteiros, reconhecidos ou anônimos, que 

continuam se manifestando, com uma arte que diz: “Nós seguimos aqui.” Algumas destas 

conversas com artistas grafiteiros, outros artistas da cultura Hip-Hop e outros nomes envolvidos 

com a causa dos espaços públicos foram gravadas e transformadas em um canal de podcast 

chamado Na Rua. O link sobre estas reflexões encontra-se nos anexos desta pesquisa e foi um 
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resultado enriquecedor, além do momento das gravações ser singular. Numa entrevista com os 

artistas Vitché e Jana Joana foi possível identificar como nasceu o amor pela arte, a busca por 

seus sonhos, realizações e encontros com as ruas, no sentido de apresentá-la ao público como 

cenário vivo e também efêmero de uma manifestação que interage o tempo todo com qualquer 

indivíduo. 

Dada esta informação pessoal deste processo criativo-investigativo, penso que, como 

educadores, é possível usar a interação com o meio, mais precisamente com o território, de 

muitas maneiras e com infinitas possibilidades de objetivos pedagógicos. Minha ideia de 

utilizar a arte urbana como meio de interação com o território visando o uso da língua 

estrangeira é um reflexo de quem eu sou, das minhas experiências, minhas ideologias e crenças, 

como educadora, como estudante e como cidadã.  

Por isso se torna imprescindível investigar se a experiência estética, mais 

especificamente conectada ao Grafite, é uma estratégia eficaz que resulta em ganhos 

significativos para os alunos, visto que as reflexões sobre seu entorno e sobre o que tal arte 

urbana representa social e culturalmente pode impactar em suas relações sociais, pessoais e de 

autoanalise sobre seu papel no mundo. 

Com este público será possível verificar como o meio no qual vive interfere na 

percepção que tem da linguagem artística do Grafite, sistematicamente marginalizada, segundo 

o contexto sociocultural e a experiência do olhar. Além disso, outro aspecto interessante a se 

analisar é a percepção dos alunos quanto aos Grafites localizados no centro da cidade. Estes são 

famosos e até eleitos como cartões-postais e, em contraposição, nos fazem pensar nas artes 

expostas nos bairros afastados do centro, os chamados periféricos. Desta forma também 

podemos trazer para reflexão a seguinte proposição: será que a observação da arte localizada 

no centro é a mesma que a localizada na periferia? Esta percepção denota a relação do 

observador com o objeto artístico. 

Ao ter consciência de que a Arte é uma linguagem e está presente em toda cidade de 

São Paulo, em diferentes estilos e quantidades, que sua presença ainda é alvo de polêmica entre 

grupos diferentes e que é uma linguagem que dialoga bem com o público jovem, parece-nos 

uma excelente oportunidade que as juventudes sejam o foco de uma investigação que busca 

fomentar o interesse por conversar sobre temas diversos e questões sociais, assim como 

compreender o Grafite como parte do território onde vivem e convivem todos os dias.  
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A hipótese é a de que, por ser uma linguagem de forte identificação com o público jovem 

(MARANGÃO, 2020, p. 44), gere de fato interesse nos estudantes, mesmo os que nunca tenham 

investido tempo para observar os painéis que povoam a paisagem urbana que os cercam. Assim, 

indagamos: ao gerar engajamento e interesse, é perceptível o aumento na qualidade da 

comunicação entre estudantes em língua estrangeira? Como um projeto que sugere que eles 

compartilhem histórias que têm conexões com o lugar (com o próprio bairro e com o entorno 

da comunidade escolar, onde há muitos Grafites grandes e famosos) pode ampliar a interação, 

o multiletramento, a percepção do ambiente em que vivem, o senso de pertencimento e sua 

implicação na vida social e cultural? 

Ao compartilharem memórias e histórias, há uma percepção da dimensão do cruzamento 

dos afetos, do quanto a vida de cada um acontece ao mesmo tempo em que uma grande história 

cheia de conexões também se forma. 

Por outro lado, não podemos ignorar a possibilidade de que não haja identificação por 

parte dos estudantes com a linguagem do Grafite por ainda ser considerada um estilo artístico 

marginalizado, fisicamente distante dos muros dos museus. (LAZZARIN, 2007, p. 7). O fato 

de ser uma linguagem artística popular, portanto, denominada como feita para a massa, pode 

sim ser um fator que afaste, parcialmente, por preconceito, os estudantes? Não entendemos que 

isso seja motivo para deixar de lutar por uma educação que faça nossos estudantes olharem, 

ainda que minimamente para além dos muros virtuais que os cercam, sejam eles os dos 

aparelhos eletrônicos ou os da alienação social. É preciso seguir com o intuito inicial que é o 

de proporcionar uma educação que vá além do capital. (MÉZSAROS, 2012, p. 109). 

Cabe dizer que diversas leituras da paisagem urbana seriam possíveis, desde 

compartilhamentos sobre espaços públicos, calçadas até escolas. Aqui, por motivos de 

identificação com o público-alvo e com a região da cidade onde se encontra, elegemos como 

uma boa opção a partilha das percepções dos Grafites por meio dos trajetos realizados pelos 

estudantes entre casa-colégio-casa. Neste trajeto foi possível mapear parte da constituição da 

vida de um jovem, classe média, frequentador de escola particular, situada na região central da 

cidade de São Paulo, prestes a ingressar no mercado de trabalho ou no ensino superior, assim 

como registrar como se dá o processo de despedida simbólica deste caminho feito diária e, às 

vezes, automaticamente, para alguns, por tanto tempo. Como o grupo estudado abrange alunos 

da terceira série do Ensino Médio, portanto, prestes a se formarem e que não caminharão mais 
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por este trajeto com assiduidade, vemos que há um valor afetivo bastante significativo a ser 

registrado e estudado: o de criar memórias por onde se caminha e o que delas se reverbera. 

O estudante deste segmento parece ter um olhar dividido. Frequentemente levado pelas 

redes sociais, está fisicamente presente nas salas de aula, porém sua mente não está ali por 

completo, tem interesse em aprender sobre temas que lhe interessa, mas tende a se isolar em 

um mundo virtual quando o real não lhe agrada. É também visto como indivíduo imerso na era 

da informação e é, de fato, visto com suas complexidades que a própria era, denominada 

geração Z, lhe regala, somadas às instabilidades naturais dessa fase de desenvolvimento juvenil. 

Eis um paradoxo: em tempos de incentivo cada vez mais intenso ao uso de tecnologias, 

a internet nos dá liberdade, no entanto, nos individualiza, nos oferece acesso a múltiplas 

informações, mas, por outro lado, tende a enclausurar nossos estudantes aos muros virtuais das 

redes sociais.  

Assim, esta investigação pretende seguir na contramão da pressa e do excesso de 

demandas, que inviabilizam as situações de diálogo e aprendizagem para a cidadania. (VIDON, 

2014, p. 174). 

Desta forma, propomos que os estudantes em questão sejam agentes investigadores do 

trajeto de suas casas até o colégio por meio da apreciação de Grafites, para a interação e para a 

prática de língua adicional, tendo em vista que estes alunos, em especial, são estudantes da 

última série do Ensino Médio e estão se despedindo da Educação Básica e da convivência diária 

na comunidade escolar.  

O interesse despertado pelos Grafites no trajeto casa-colégio-casa facilita a 

comunicação em língua estrangeira, atendendo aos anseios básicos docentes? Possibilita 

também que saiam das telas de seus aparelhos eletrônicos e olhem para o lado de fora das 

janelas de suas casas, carros, ônibus, trens? Ao olharem para o lado de fora, os estudantes 

desenvolveram um olhar sensível às memórias e histórias que carregam as paisagens urbanas 

(CALLAI, 2000, p. 94). Enxergam na cidade a beleza e o sofrimento, o desenvolvimento e a 

desigualdade? Aprenderam para fora de si, apesar de toda individualidade gritante? Afinal, é 

do lado de fora das janelas reais que o mundo pulsa e todas as nossas existências se conectam 

em uma grande e real rede social e comunitária. (VIDON, 2014, p. 175). 

Por entendermos que o Grafite é uma boa estratégia para incentivar a interação com o 

próprio território visando a prática de língua estrangeira, há ainda que considerarmos que 
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poderia ser também uma estratégia funcional para trabalhar outros conceitos de diversas 

disciplinas do currículo escolar tradicional.  

Considerar o processo educativo proposto pela figura do professor, provocando no aluno 

um outro olhar sobre seu trajeto casa-colégio-casa, especialmente no momento em que vai 

deixar de fazê-lo ao finalizar o Ensino Básico, é um dos focos de análise desta dissertação. 

Entendemos que a interação é um aliado nos processos educativos seja entre estudantes e seus 

pares, entre si mesmos, ou ainda com o meio (com o território mais especificamente), e por isso 

é vista como critério para escolher as estratégias pedagógicas.  

No que diz respeito à figura do professor de Ensino Médio, este que, especialmente 

desde o início da pandemia,1 sentiu-se sobrecarregado de tarefas e demandas em quantidade 

muito maiores do que antes. Se era difícil investir tempo em desenvolver propostas pedagógicas 

que envolvessem os estudantes nos processos, neste período de completa perpetuação do 

transbordamento escolar, termo cunhado por Nóvoa (2007), o hábito tornou-se bastante 

improvável. O professor se vê dividido entre o desejo de transmitir conhecimentos a seus 

estudantes e o desejo e a pressão de fazê-lo de forma a encaixar-se em pedagogias que permitam 

o “aprenda a aprender”, ou construam seu próprio conhecimento, além da elaboração de 

produtos finais com o uso de tecnologia digital, mas que não necessitem de tanto conteúdo 

formal. Todos estes elementos tendem a criar um ambiente de incerteza e de insegurança no 

cenário da educação, especificamente ao se trabalhar com o Ensino Médio, segmento e 

respectivos perfis de estudantes tratados no primeiro capítulo. 

Para embasar nossos estudos e, em se tratando dos registros feitos em sala de aula, a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um documento balizador de nossas reflexões ao 

analisar o processo educativo na área de Linguagens, especialmente no ensino de língua 

adicional (língua espanhola), utilizando as tecnologias digitais e a dinâmica de projetos tendo 

 

1 A pandemia de COVID-19, decretada oficialmente em território nacional em 20 de março de 

2020, afetou diversas áreas da sociedade brasileira. Uma destas áreas afetadas foi a educação. Durante 

os anos de 2020 e 2021, todas as escolas precisaram adaptar seus processos pedagógicos a meios 

híbridos ou totalmente remotos, encarando, assim, problemas como desigualdade social e digital, 

demandas como gravações e transmissões de aulas que envolviam habilidades que tiveram que ser 

aprendidas em um curto espaço de tempo, entre outros. Até o momento em que esta dissertação foi 

escrita, março de 2022, a pandemia ainda não havia sido declarada como superada. 
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em vista o multiletramento. Outro embasamento teórico vem de autores de três grandes áreas 

que, ao dialogarem, dão o insumo acadêmico necessário para a construção de toda a pesquisa.  

A primeira área é a Educação. Por meio de suas teorias e ideias discutiremos temas de 

relevância para a investigação, como conceitos de conhecimento trazidos por Young (2007); 

inovações e mudanças necessárias na sala de aula elencados por Nóvoa (1999), a qual recebe, 

cada vez mais, um cunho comercial e vendável, embora ainda tenha essencialmente a mesma 

estrutura física de décadas passadas.  

A necessidade da personalização do processo de ensino-aprendizagem como apontou 

Freire (1999), processo este que demanda tempo, justamente o que os docentes acabam não 

tendo como gostariam. Mesmo em uma era tecnológica que, em teoria, economiza tempo, 

vemos que este é necessário para conhecer os estudantes, saber qual sua realidade e pensar 

sobre as melhores estratégias para construir o conhecimento junto a eles. Por fim, a estes 

relevantes autores se soma Mészaros (2012) que deixa clara a necessidade urgente de dissociar 

o ambiente da comunidade ao poder de consumo.  

Enquanto educadores, devemos nos questionar se as inovações que se impõem ao uso é 

resposta à demanda do corpo discente, a fim de enriquecer o processo de aprendizagem, ou se 

seria resposta à demanda mercadológica que se torna cada dia mais evidente na educação, por 

meio de grandes corporações da tecnologia estudantil que dependem financeiramente do uso de 

seus produtos para que sigam com seus lucros.  

Fatores como interação, tão defendida por Vygotsky (2007) é a principal potência da 

educação significativa, e não necessariamente os softwares. Isso não impede, de nenhuma 

maneira, que usemos recursos tecnológicos para buscar nossos objetivos enquanto educadores 

junto a nossos estudantes. Porém, nos estimula à criticidade seletiva em relação ao seu uso. 

Talvez um bom filtro seja pensar se recorrer à tecnologia de fato melhora o processo para ambos 

- professores e estudantes - e nos liberta da ideia enganosa de que basta sermos usuários 

constantes da tecnologia em sala de aula para que seu uso, por si só, resulte em ações 

pedagogicamente positivas e satisfatórias. 

A segunda grande área abordada em nossa pesquisa é a dos estudos sociais, com autores 

como Santos (1998) que aborda conceitos de paisagem e leitura de paisagem; Callai (2007) cuja 

discussão recai sobre as mudanças nos espaços urbanos ao longo da existência e sobrevivência 

humana e Marx (1998), autor imprescindível quando o assunto é consciência de classes sociais.  
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Para levantar hipóteses, encontrar respostas e passarmos junto aos estudantes pelo 

processo de construção do conhecimento em relação à linguagem do Grafite, relacionamos o 

uso e a função das tecnologias em sala de aula, pois com estudantes cada vez mais conectados 

e consumidores de informações aleatórias vindas diretamente de seus aparelhos celulares, 

sempre será desafiador fazer com que eles olhem para cima, para arredores nunca observados, 

ao invés de olharem apenas para baixo, para encontros com telas multitarefas. Por outro lado, 

analisar o espaço por onde caminham é importante para que, durante este processo, se 

conheçam, ou se reconheçam, enquanto parte do território. Identificar o lugar onde vivem é 

também conhecer uma parte de si e, assim, reconhecer o mundo e compreendê-lo melhor. 

(CALLAI, 2000, p. 83). 

Por fim, a terceira área refere-se à Arte enquanto linguagem, mais especificamente ao 

Hip-Hop, com a qual dialoga o Grafite. Para abordar este tema recorremos aos autores Gihaty 

(1999), que traz o conceito do Grafite, além de apresentar as características técnicas e sua 

diferenciação da polêmica “pichação”. Pesquisadores recentes da Arte e da Educação, como 

Lazzarin (2007) e Marangão (2020), discorrem sobre o potencial educacional do espaço urbano 

enquanto museu a céu aberto, com todas as suas peculiaridades e diversidades e, portanto, visto 

como um espaço de aprendizagem. Outros autores como orientadora Mirian Celeste (2017) 

abordam a mediação cultural, e a fotografia e o papel do ambiente urbano na formação da 

sensibilidade. 

Compreendendo o Grafite como uma linguagem artística presente predominantemente 

em grandes espaços urbanos, como a cidade de São Paulo, porém levando em consideração o 

mesmo como uma linguagem de origem periférica, esta investigação tem como metodologia 

um cruzamento entre a pesquisa-ação e a a/r/t/ografia.  

Escolher o caminho da pesquisa-ação baseia-se na dinâmica entre professora proponente 

de uma ação e estudantes que respondem a esta proposição trazendo mais elementos ao processo 

de criação e, assim, novos contextos de construção de ensino-aprendizagem. Estes novos 

elementos podem e devem determinar os próximos passos.  Determinamos este estudo, 

portanto, como um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada com 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e na qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos 

de modo cooperativo ou participativo. Tripp (2005), em seu artigo nomeado “Pesquisa-ação: 

uma introdução metodológica”, afirma que, apesar do termo pesquisa-ação ser banalmente 
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usado em qualquer tipo de investigação em que se busca uma melhoria das ações e dos 

resultados, tal metodologia tem cinco fortes traços: começa do reconhecimento de uma 

situação-problema, é parte de um ciclo interativo, é processual, tem como essência de cada fase 

a reflexão e tende a ser reflexiva. Todas as características mencionadas pelo autor estão 

presentes nesta pesquisa e serão base de nossas reflexões. 

Já a a/r/t/ografia, uma metodologia de pesquisa educacional baseada em arte na busca 

pela formação do artista-pesquisador-professor (IRWIN, 2013), encontra-se representada pela 

linguagem artística do Grafite. Este é o elemento essencial do projeto, e a experiência estética 

que ele proporciona é o propulsor de novos aprendizados multidisciplinares (IRWIN, 2008), 

tornando-se artistas as figuras do professor e dos próprios estudantes. Nesta experiência estética 

há o convite para revisitar, observar e sentir o próprio lugar de vida como parte de si e da sua 

história. (DEWEY, 2010, p. 125).   

Eisner (2008) afirma que a educação tem muito a aprender com a arte. Entre os pontos 

desenvolvidos, estão o aprendizado dos sentimentos, aprender a olhar, julgar, tomar decisões, 

olhar de novo e tomar novas decisões. Aplicando isso ao Grafite, a arte é uma possibilidade de 

ensinarmos e aprendermos com nossos estudantes a não estarem apáticos ao que a cidade 

oferece. 

Como instrumentos de pesquisa, além do levantamento bibliográfico, apresentamos 

uma entrevista feita com dois grafiteiros e as imagens apresentadas pelos alunos no Projeto 

Caminos Cruzados. Este foi vivenciado em três semanas de aulas, com uma aula semanal em 

cada grupo, com estudantes, em geral, de capital cultural considerável. Com isso, entendemos 

que a maioria já tenha, em algum momento, apreciado algum painel grafitado pela cidade, 

especialmente os mais famosos. 

Com base nestas metodologias e instrumentos de pesquisa – pesquisa-ação e 

a/r/t/ografia – haverá a avaliação interpretativa qualitativa das respostas dos estudantes a um 

projeto proposto em quatro partes, descritas adiante. Esta análise terá como base teórica os 

autores Ludke e André (2012), que defendem a presente escolha por ser um meio de levantar 

dados diretamente do ambiente natural (no caso, os estudantes no trajeto casa-colégio-casa); 

por ser um levantamento de dados predominantemente descritivos, ou seja, é possível ater-se a 

detalhes enriquecedores; por ser um método que valoriza mais o processo do que o produto 

final em si (o processo vai desde comunicar-se melhor em língua estrangeira a olhar de maneira 



19 

 

diferente a arte do Grafite ou observar melhor o espaço ocupado diariamente); por ser uma 

possibilidade de observar e entender com cuidado o significado que os estudantes dão a tudo 

ao seu redor (aos diferentes Grafites espalhados pela cidade); por fim, por ser um método 

indutivo (opção produtiva caso seja necessário reformular estratégias, perguntas e processos), 

a fim de adequar-se ao objetivo que pretendemos alcançar.  

Tais ideais descritos têm forte conexão com a postura do professor e de como ele se 

coloca diante de seus estudantes: se como detentor do conhecimento curricular ou propositor, 

construtor de conhecimento junto aos estudantes, considera tudo o que eles mesmos trazem de 

conhecimento prévio sobre o objeto de conhecimento: 

O desafio da escola contemporânea reside na dificuldade e na necessidade de 

transformar a enxurrada desorganizada e fragmentada de informações em conhecimento [...]. 

(GOMES, 2014, p. 28).  

Desta citação surge a já conhecida figura do professor interessado em envolver o 

estudante em um processo de construção de conhecimento. Este, poderoso para Young (2007) 

- que é um autor expoente do movimento Nova Sociologia da Educação, cujo principal objeto 

de pesquisa é justamente o currículo (o que se ensina, como e por que) - afirma em sua obra 

que este conhecimento poderoso tem duas características principais. Para ele o currículo 

poderoso é: 

 

[...] especializado em sua produção e transmissão, e esta especialização é 

expressa nas fronteiras entre disciplinas e conteúdos que definem o foco e 

objetos de estudo. É diferente das experiências que os alunos trazem para a 

escola ou alunos mais velhos trazem para os ciclos básicos, ou universidade. 

Esta diferenciação está expressa nas fronteiras conceituais entre a escola e o 

conhecimento cotidiano. (YOUNG, 2013, p. 19). 

 

Ou seja, este conhecimento poderoso defendido por Young é sólido, elaborado, 

especializado e baseado essencialmente em objetos de conhecimento que permitam aos 

estudantes interpretarem o mundo da maneira mais próxima possível da realidade. Não se 

ignora o conhecimento cotidiano dos estudantes, mas definitivamente não partem deste 

conhecimento local para a definição do que se ensina e como o faz. 

Os conceitos expostos por Young vão de encontro às conhecidas pedagogias das 

competências e habilidades, pois defendem que os estudantes devem “aprender a aprender”, 
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conceito adotado em diversos currículos e documentos educacionais brasileiros. Iremos analisar 

esta dicotomia ao longo das reflexões realizadas neste estudo, no capítulo 1, com foco em 

conceitos relacionados ao documento da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que norteia 

a atuação escolar no cenário brasileiro.  

Abordamos o contexto escolar vivenciado atualmente, citando inclusive documentos 

governamentais em que existe um estímulo intenso à introdução de práticas digitais em nome 

de uma suposta evolução da qualidade educacional. Por outro lado, não havendo grandes 

mudanças na dinâmica de ensino-aprendizagem, o que vemos é apenas uma digitalização do 

processo usual. Pretendemos refletir sobre o uso das tecnologias educacionais não como um 

fim em si mesmo, e sim como um acessório dentro de um processo de fato relevante, 

principalmente visando o estudante. Propomos também uma busca pela interação, estratégia 

que não deixe de lado os conteúdos elaborados, mas que permita aplicar este conhecimento a 

um contexto.  

No segundo capítulo, desenvolvemos a ideia da busca pela interação como uma forma 

relevante de construir conhecimento no Ensino Médio. Nesta parte incluem-se informações 

sobre estratégias pedagógicas, como ferramentas tecnológicas e conceitos como sequência 

didática e projeto. Também neste segundo capítulo, dissertamos sobre as possibilidades de usos 

estratégicos de temas atuais. O Grafite como linguagem artística pode mudar a maneira de 

interação com o território a partir de reflexões vindas da sala de aula. Apresentamos o contexto 

urbano em que o projeto escolhido se desenvolve e conceitos básicos voltados à linguagem 

artística do Grafite para que seja possível compreender os passos escolhidos.  

Apresentamos o projeto Caminos Cruzados, no terceiro capítulo, pensado e 

desenvolvido para que os estudantes aprimorem suas habilidades orais, escritas e auditivas em 

língua estrangeira, mas que, sob a mesma importância, interajam com o território por onde 

caminham, não apenas olhando, mas também vendo a cidade, suas belezas e mazelas, logo, 

refletindo sobre este contexto social e espacial. 

No quarto capítulo discutiremos os resultados levantados durante o processo de 

pesquisa, além de nossas interpretações dos resultados. Por último, haverá nossas considerações 

finais e o compartilhamento dos anexos trabalhados nesta dissertação de mestrado. 
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Esperamos que esta pesquisa abra espaço para reflexões sobre interação e Arte nos 

processos educativos de língua adicional. Para isso, começamos, no capítulo a seguir, por uma 

análise do Ensino Médio, seus desafios, tendências e a busca pela interação. 
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2 ENSINO MÉDIO: DESAFIOS, TENDÊNCIAS E A BUSCA PELA INTERAÇÃO 

 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de 

algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre 

parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de 

algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das tensões, 

conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e 

desorganizam um povo. (APPLE, 2006, p. 59). 

 

O território educacional do Ensino Médio sempre foi desafiador, por diversos motivos. 

Alunos desmotivados a aprender e reclamações sobre a não aplicação do conhecimento 

construído em suas realidades são constantes e não estão restritas aos dias atuais. Mas, vemos 

mudanças em andamento, portanto, este segmento vem se moldando a demandas de seu 

público, os adolescentes.  

Um grande marco destas mudanças é o Novo Ensino Médio, com limite de início em 

todas as escolas brasileiras a partir de 2022, porém já adotado em muitas escolas no momento. 

Pensado para a aplicação da BNCC, arquivo governamental construído por anos, a fim de 

oferecer a todos os estudantes do país uma base de conhecimentos em comum, diminuindo, em 

tese, as disparidades de nível educacional que assolam o Brasil, a implantação do Novo Ensino 

Médio tem dividido opiniões. Alguns o consideram evolução, outros o interpretam como 

resposta a demandas mercadológicas de seu público, levando o ensino, assim, a uma possível 

disparidade ainda maior, já que instituições com maior poder aquisitivo poderiam as aulas 

oferecidas em relação a instituições e regiões menos favorecidas.  

Apresentamos a seguir alguns aspectos sobre a BNCC, o uso da tecnologia educacional, 

e como centramos a proposta realizada no colégio em que atuo, que vem trabalhando com este 

novo parâmetro e que foca na busca pela interação por meio de projetos desenvolvidos ao logo 

do ano letivo. 

Carvalho (2020), professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz 

de Fora, afirma que a medida provisória responsável pela aprovação do Novo Ensino Médio, 

em meados de 2016, foi tomada de forma rápida e exclusiva, já que os principais elementos 

envolvidos em tal reforma (professores e estudantes) não tiveram participação ativa na tomada 

de decisões referentes a este processo de mudança. Em suas palavras: 
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A alteração trouxe retrocessos históricos em relação a presença da arte no 

currículo escolar e lançou questões fundamentais e urgentes para o debate, tais 

como a flexibilização da educação atrelada ao mercado de trabalho e o 

enfraquecimento do Estado de bem-estar social. (CARVALHO, 2019, p. 978). 

 

Tal afirmação faz referência à dispensa inicial do componente curricular Arte da 

Formação Geral Básica (FGB). Uma segunda versão da medida provisória de reforma da última 

etapa da Educação Básica reintegraria, em 2017, a Arte ao currículo. Porém, ao mesmo tempo, 

abriria espaço para a atuação de educadores com notório conhecimento em diversas áreas, 

incluindo tal componente curricular. Esta decisão é fortemente criticada por Carvalho (2019), 

entre outros educadores, por desvalorizar a docência e a formação inicial de professores, 

inclusive formatando o Ensino Médio de modo a torná-lo tecnicista, uma espécie de 

preparatório para o mercado de trabalho. Ou seja, ainda que a intenção teoricamente fosse o 

contrário, é evidente a discrepância entre instituições públicas e privadas, cujas oportunidades 

de cursos oferecidos são incomparáveis. Produzir-se-ia, portanto, mão-de-obra preparada, 

desigual para um sistema econômico que não oferece oportunidades iguais a todos. 

O objetivo não é construir um posicionamento a favor ou contra o Novo Ensino Médio 

ou sobre a qualidade dos parâmetros descritos na BNCC, mas considerar o documento como 

base para a análise de ações. 

 

2.1 Novo Ensino Médio: uso da tecnologia em sala de aula 

 

A BNCC tem sofrido críticas de educadores por não desenvolver especificamente 

objetos de conhecimento, mas sim competências e habilidades. Por meio destas competências 

e habilidades é que se constroem objetos de conhecimento. É importante destacarmos que 

algumas destas competências e habilidades são intimamente ligadas à cultura digital. Aqui 

destacamos as duas competências 1 e 7, da área de Linguagens e suas Tecnologias, que 

mencionam explicitamente a cultural digital no meio escolar: 

 

1. Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas 

culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na 

recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e 

nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o 

entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 

realidade e para continuar aprendendo. 
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7. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as 

dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 

formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e 

de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e 

vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p. 35). 

 

As mudanças propostas para o novo Ensino Médio acabam, refletindo já nas séries que 

estão ainda cursando o currículo antigo, fato observado nos centros urbanos. A grade curricular 

deste novo formato proporciona um currículo básico mais enxuto em relação ao antigo, o que 

gera preocupação das famílias e professores sobre possíveis consequências negativas desta 

digressão tendo em vista as provas realizadas para ingresso ao ensino superior. Por outro lado, 

a grade permite que haja imersão nas áreas de conhecimento, sob a nomenclatura de trilhas de 

aprofundamento (ou termo semelhante). Estas trilhas, em tese, têm como base o 

desenvolvimento de projetos, substituindo, assim, as sequências didáticas. 

Estes conceitos de projeto, sequência didática, trilhas de aprofundamento, habilidades e 

competências, serão discutidos no capítulo 3. O essencial neste momento é compreender que o 

Ensino Médio tem respondido aos pedidos de mudança alterando seu formato e priorizando 

ações pedagógicas voltadas à prática e não somente à teoria em si. Perceber este movimento é 

essencial para compreender a proposta desenvolvida nesta pesquisa, que foi feita com um grupo 

de estudantes da terceira série que ainda não estavam cursando o Novo Ensino Médio, mas já 

tinham seu currículo adaptado à BNCC. Ou seja, estes estudantes ainda não vivenciavam o 

novo formato do segmento, visto que a mudança ocorria de forma gradual a partir da primeira 

série deste segmento (implantação iniciada em 2021), mas já estavam imersos no conceito da 

cultura digital, das produções midiáticas e na utilização da tecnologia para melhorias no 

processo de aprendizagem. 

É evidente que a tecnologia enquanto ferramenta é um elemento importante no processo 

de ensino-aprendizagem, porém, é preciso perceber que a tecnologia, para que some ao processo 

de aprendizagem, necessita ser usada de forma direcionada e com intencionalidade pedagógica. 

Se assim não o for, aparece como aparato que combina bem com a imagem da tecnologia como 

a que vai impulsionar a qualidade da educação brasileira. Este imaginário popular da tecnologia 

como grande responsável por uma educação melhor vai ao encontro de interesses 

mercadológicos e não necessariamente pedagógicos. 

Ainda sobre o desafio da escola e do professor, é preciso uma linha do tempo da 

tecnologia para entender o momento atual: a rapidez com que ela se desenvolveu nos últimos 
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tempos trouxe à tona uma série de mudanças a todos, muitas das quais bem radicais. Os meios 

de comunicação, por exemplo, evoluíram de forma acelerada. Um diálogo entre duas pessoas 

distantes cem quilômetros uma da outra dependeria, há anos, de uma carta, de um telegrama, 

se, privilegiados, de um telefonema. Atualmente, tal comunicação resume-se em uma troca de 

mensagens instantâneas, a partir da maioria dos aparelhos celulares disponíveis no mercado. 

Não se ignora, obviamente, a desigualdade social que assola nossa realidade brasileira e que 

tem consequências neste aspecto geral de comunicação rápida, fácil e democrática. No entanto, 

guardadas todas as proporções de possibilidade comunicativa, é visível que a sociedade se 

comunica cada vez mais e mais rápido.  

Esta evolução na comunicação ocorre justamente no que Riegle (2007, p. 15) estabelece 

como era da informação, passada a idade da pedra, em que a mão de obra é basicamente física, 

vem o período agrícola, em que a máquina começa a ajudar o homem; o industrial, em que 

máquinas substituem os humanos e, por fim, nossa era atual, na qual a mente, cheia de 

informação, cada vez mais rápida, farta e fácil, controla os interesses humanos, mediando 

decisões de cunho pessoal, econômico e social.  

É dentro deste período, a era da informação,2 que nossos alunos adolescentes têm 

desenvolvido suas habilidades e competências no ambiente escolar. O estereótipo do aluno 

tradicional, retraído pela figura austera e inteligente do professor, detentor de todo o 

conhecimento, deixa de fazer sentido.   

O aluno chega ao Ensino Médio com a mente repleta de informações e dados muitas 

vezes desconhecidos pelo próprio professor. Livros, dicionários, documentos, entrevistas, 

pesquisas, filmes, músicas, tudo está a um clique e na palma da mão. Por outro lado, conversas 

entre amigos, na maioria das vezes mais de uma simultaneamente, fotos, vídeos, redes sociais, 

influenciadores entre outros tipos de estímulo informativo estão presentes em sua rotina em 

uma quantidade volumosa, parecendo difícil conseguir registrar tudo o que acontece ao seu 

redor. Gómez (2014, p. 70) menciona em sua obra a expressão “indigestão mental”, uma 

analogia ao caracterizar um jovem que, ao receber informações de todos os lados, não consegue 

catalisar nenhuma delas, anulando ou tornando igual a zero todo volume de dados que 

 

2 A Era da Informação ou era digital são termos frequentemente utilizados para designar os 

avanços tecnológicos advindos da Terceira Revolução Industrial e que reverberaram na difusão de um 

ciberespaço, um meio de comunicação instrumentalizado pela informática e pela internet. 
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poderiam, se bem selecionados e aproveitados, transformar-se em conhecimento relevante para 

a vida. Cabe ao professor, e me inspiro a colocá-lo numa figura de mediador, como uma clara 

referência à obra de Vygotsky (KOHL, 1993, p. 15), não mais ensinar o conteúdo acadêmico 

em si, mas ensinar o estudante a aprender. (KOHL, 1993, p. 72). Ensiná-lo a gerenciar a 

avalanche de informação com que lida diariamente, selecionando o que, de fato, lhe serve de 

incentivo para atingir alvos de aprendizagem.  

Assim, a escola como instituição deixou de ser lugar de surgimento de novas 

informações relevantes e passou a ser ambiente de coleta de informações trazidas pelo próprio 

ambiente dos alunos, em uma enxurrada que precisa ser transformada em conhecimento. Desta 

forma, a esta realidade dinâmica e mutante devemos adequar a escola por meio de metodologias 

ativas, estimular a autonomia nas pesquisas digitais, assim como a observação, leitura e 

interpretação da realidade através de discussões e dados já existentes no cotidiano dos 

estudantes e, no que se concentra este estudo, a utilização de ferramentas (aplicativos e sites) 

que estimulem e facilitem o aprendizado conceitual do objeto  de conhecimento (mais 

especificamente pontos gramaticais), tentando alcançar o “conhecimento poderoso”, 

preparando-os  para uma realidade significativa e que faça sentido para eles. 

Ainda que possa haver dúvidas sobre o real nível de fluência digital dos adolescentes de 

hoje, vemos que já nasceram tecnológicos, ainda não letrados digitalmente do ponto de vista 

pedagógico. As tecnologias de comunicação, como a internet, não representam, para esta 

geração, opções de ferramenta ou recurso, e sim o básico, o mínimo e natural do cotidiano. É 

ao ambiente virtual que eles pertencem enquanto cidadãos digitais, aqueles que são 

alfabetizados culturalmente através da navegação. É de lá que retiram inspirações e causas, 

identificações e grupos, argumentos e, como não mencionar, suas crises. (POSTMAN, 1999, p. 

12). 

Ignorar tais fatos é também ignorar os jovens que chegam até nós, e deixar que eles 

adquiram pouco conhecimento. Sobre a relação entre professor e informação em um cenário 

como o descrito há pouco, destacamos: 

Nessa nova concepção de aprendizagem, o docente é um arquiteto do 

conhecimento e precisa mostrar para o aluno que existem diferentes formas 

de construir o saber. O uso de tecnologias serve como combustível bastante 

diversificado de ferramentas que podem estimular e facilitar o processo de 

aprendizagem, e cabe ao professor ensinar ao aluno como utilizá-las de forma 

crítica e produtiva. (LIMA; MOURA, 2014, p. 62). 
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Dado este contexto, é essencial mencionar que a ideia de que as ferramentas 

tecnológicas relacionadas à internet são sinônimo de boa qualidade educativa em sala de aula 

é, não obstante, essencialmente mercadológica. O que faz um processo de aprendizagem ser 

poderoso, segundo Young (2007, p. 1294), é o conteúdo elaborado aplicado à realidade. Para o 

estudante, por sua vez, é importante o elemento da interação, seja ela com o conhecimento de 

diferentes disciplinas e fontes, com o próximo ou com o próprio meio. Tais ferramentas 

tecnológicas de conexão virtual são potentes opções de uso para que a interação aconteça com 

eficiência e fomente, assim, construir conhecimento. Porém, não são elas, sozinhas, as 

responsáveis por uma mudança na educação. Entendê-las como os conceitos de interação e 

conhecer as teorias das metodologias que usamos com frequência em sala de aula e que 

gostaríamos de usar é primordial para que não sejamos, como educadores, massa de manobra 

de grupos que controlam as políticas educativas nacionais. Levando-as em consideração, é 

importante compreender a relevância da interação independentemente da utilização da internet 

para que o presente estudo não se torne classista, excluindo de sua possível aplicação 

comunidades escolares que não fazem parte da realidade em que a maioria dos estudantes têm 

acesso a aparelhos de qualidade ou a uma conexão rápida, por exemplo.  

Boas ferramentas tecnológicas, desde que utilizadas com intencionalidade, enriquecem, 

facilitam e, principalmente, agilizam processos de ensino-aprendizagem. O estudo de caso aqui 

analisado, assim como outros projetos que incentivam a interação dos estudantes (entre eles 

com o meio ambiente) poderiam ser reproduzidos sem a presença da internet ou das tecnologias 

virtuais, pois o que se busca é aplicar o conceito da interação e não necessariamente a 

valorização de um determinado produto. 

Por isso, também, observamos a importância de fortalecer a formação inicial de nossos 

professores, os quais, com boa formação teórica conseguem aplicar o conceito que existe por 

trás dos muitos produtos tecnológicos educacionais, mesmo quando eles não têm tanta 

disponibilidade. 

Sobre interesses mercadológicos, Karl Marx (1988), pensador e teórico fortemente 

influenciado por Adam Smith e David Ricardo, tem como temas de suas obras as classes sociais, 

a economia, a política e a dinâmica existente entre estes elementos. Ainda que, de fato, a 

proposta marxista para o maior dilema da sociedade (a extrema desigualdade) fosse um sistema 
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político que nunca chegou a ser aplicado, o comunismo, seus ideais reverberam até os dias 

presentes. Sobre os temas centrais de Marx, destacamos: 

 

É uma constante no marxismo a preocupação com as relações entre a 

economia, as classes e a política. É parte obrigatória de uma lógica 

emprenhada em descobrir no movimento do real as leis de seu processo de 

transformação. [...] Marx apresenta a sua dialética, que ele chama de racional. 

(MARX apud WEFFORT, 2001, p. 223). 

 

No tocante às classes sociais, apesar de não ser o primeiro autor a mencioná-las (o 

próprio admite em seus textos que Smith já havia usado o termo “classes sociais”, porém não o 

desenvolveu da maneira merecida), Marx é mundialmente conhecido por sua visão das 

estratificações sociais. Para o pensador, a sociedade divide-se entre um grupo dominante, a 

burguesia, que é dono dos meios de produção e, consequentemente, do capital. No prefácio de 

Contribuição à Crítica da Economia Política, Marx (2008) afirma que: 

 

[...] na produção social da própria vida, os homens contraem relações 

determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de 

produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. (MARX, 2008, p. 47). 

 

Contudo, não se resume a poder financeiro o que pertence à classe dominante, segundo 

o teórico. Pertence também a ela a dominância das ideias, das artes, dos conceitos estéticos, 

entre outros. Com isso, podemos interpretar que a classe dominante, além de ter posse do maior 

montante de dinheiro, determina os valores e as tendências de comportamento da sociedade 

como um todo. Em O Manifesto do Partido Comunista, Marx (1998), revela que toda classe 

que aspira à dominação deve conquistar primeiro o poder político, para apresentar seu interesse 

como interesse geral, ao que está obrigada no primeiro momento. 

Sobre as ideias de Marx, a educação brasileira e a cultura digital dentro das escolas se 

legitimam erroneamente devido ao fato de que existe um grupo socialmente dominante que 

determina currículos (YOUNG, 2007), o que se ensina e como se deve ensinar, por exemplo, 

por meio da cultura digital. Este mesmo grupo produz os meios para que tal currículo seja 

oferecido e aplicado. Tal grupo dominante é produtor de materiais digitais, aparelhos, 

plataformas ou até mesmo donos dos bancos que financiam e, assim lucram, com as compras 
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destes produtos destinados à Educação Básica como um todo. O interesse desta classe 

dominante obedece à lógica de mercado. Esta análise não faz da tecnologia uma vilã, mas sim 

nos chama a atenção crítica de que precisamos como professores, analisar com olhar reflexivo 

para que não sejamos massa de manobra sob interesses de terceiros. 

 

2.2 Metodologias ativas: formação voltada às habilidades 

 

As chamadas metodologias ativas, mencionadas frequentemente em formações de 

professores, sugerem que a educação de boa qualidade passe pelo item do letramento digital, 

em que estudantes não apenas entendam o funcionamento das redes sociais e dos programas 

digitais, mas sim,  como em um mundo ideal, passe a ser ele mesmo um produtor de conteúdo 

digital. A ideia é agradável, porém tal lógica obedece a uma demanda mercadológica, ainda de 

difícil percepção por parte do corpo docente. Se não bem propositada e estudada, a tecnologia 

não agrega valor ao processo de ensino-aprendizagem, tendo seu fim em si mesmo. 

Sobre a economia e a lógica do mercado educacional, Marx ressalta em suas obras que 

as mazelas do capitalismo como sistema econômico, sob sua perspectiva, reduzem todas suas 

vantagens e benefícios a um único item, a produtividade. Para ele, a solução para a sociedade 

seria uma revolução em que a classe trabalhadora tomasse os meios de produção e, desta 

maneira, não houvesse figura dentre a sociedade com mais poder do que outra, diminuindo, em 

teoria, a desigualdade, a pobreza, e, por consequência, a criminalidade, inclusive. Tal conceito 

interessa mencionar para compreender quem oferece subsídio às grandes corporações do meio 

educacional para que elas conquistem espaços tanto na educação pública, quanto na privada. O 

autor afirma que um grupo que aspira conquistar o poder deve apresentar suas ideias como 

interessantes a todos e não apenas a uma minoria dominante. 

Na área da Educação, existe uma tendência visível de uso da tecnologia para fins 

pedagógicos. Tal discurso aparece em âmbito público e privado através de pesquisas, algumas 

inclusive financiadas por investidores da área (editores, produtores de conteúdo digital, 

criadores de tecnologias em geral, instituições financeiras, ente outros). 

Uma dessas tendências mais adotadas nas formações de professores, já mencionada 

anteriormente, é o que se chama de Metodologias Ativas. Podemos tomá-la como exemplo no 

momento. Ainda é um termo novo, existem poucas publicações e estudiosos que tenham escrito 
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sobre o tema, mas ele tem sido vendido como parte de uma solução para um sistema educacional 

tido como falido. Em seu conceito, como o próprio nome sugere, metodologias ativas seriam 

qualquer metodologia que tivessem o aluno como sujeito do processo de aprendizagem, 

investigando, interagindo, pesquisando, registrando, construindo, entre outros.  

Diversos autores, educadores e pesquisadores, trabalham com a valorização da figura 

do estudante, tomando em conta seu ponto de vista, como apontou Freire (2000). Tal proposta 

vai obviamente no sentido oposto à educação tradicional, que mantém o aluno em uma posição 

passiva. Para Prince: 

 

A aprendizagem ativa é geralmente definida como qualquer método 

instrucional que envolva os alunos no processo de aprendizagem. Em suma, 

aprendizado ativo exige que os alunos façam atividades de aprendizagem 

significativas e pensem sobre o que estão fazendo. Embora essa definição 

possa incluir atividades tradicionais como a lição de casa, na prática, a 

aprendizagem ativa refere-se sobretudo a atividades que são realizadas na sala 

de aula. O núcleo da aprendizagem ativa são a atividade dos alunos e o 

engajamento no processo de aprendizagem. A aprendizagem ativa geralmente 

é contrastada com a tradicional palestra, situação em que estudantes recebem 

passivamente informações vindas de um instrutor. (PRINCE, 2004, p. 223). 

 

Existem diversas maneiras de praticar uma metodologia ativa e seria possível produzir 

outra pesquisa apenas sobre isso. Porém, o que nos propomos é observar, de maneira crítica, a 

distância entre o que os autores conceituam como Metodologia Ativa e o que é tido como o tal 

nos ambientes escolares e nos cursos de atualização de professores. Há claramente uma 

associação proposital do termo em questão a elementos tecnológicos, fato que pode ser 

facilmente comprovado por uma busca por “cursos metodologia ativa” na internet.  
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Figura 2 – Autora. Pesquisa pelo termo “metodologias ativas”. Google, Junho/2021. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Esta é uma ideia errônea de que metodologias ativas (ou outras metodologias 

frequentemente distorcidas e resumidas ao uso de determinados produtos) perpetuam o conceito 

de que a educação de qualidade é aquela que utiliza diversos aplicativos, gadgets, sites, etc.  

Tal comportamento e sua reprodução é interessante e conveniente aos conglomerados 

empresariais da Educação: vende-se a ideia de que esta é de qualidade e é a que adota uma 

metodologia que, por sua vez, exige a compra e utilização de produtos caros para a realidade 

da educação brasileira. Já acompanha automaticamente a venda dessas ideias à possibilidade 

de investimento em tecnologia educacional através da compra (ou financiamento, pagando 

juros teoricamente justos) de tais produtos. Estas ideias têm sido reproduzidas não apenas 

dentro de escolas privadas, teoricamente com poder aquisitivo mais elevado, mas também 

dentro das escolas públicas, apoiadas por grupos governamentais.  

Além disso, não há a preocupação visível em tirar o professor como figura central do 

processo de ensino-aprendizagem, o que seria um item indispensável para uma metodologia 

ativa. O que se reproduz, em alguns casos, é justamente uma estrutura escolar muito similar até 

a uma estrutura tradicional, porém com elementos tecnológicos que substituem algumas 

ferramentas tradicionais, facilitando para o professor a realização da aula. No entanto, do ponto 

de vista do aluno, pouco muda de fato (professor passa um conteúdo através de uma tela ao 

invés de uma lousa, ou faz uma verificação de aprendizagem por meio de um questionário on-

line ao invés de uma folha de papel, por exemplo). 
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Outra crítica a este discurso tão normalizado sobre boa educação equivale ao uso de 

tecnologias educacionais e que ele exclui dessa possibilidade de proposta as comunidades 

escolares menos privilegiadas, que, mesmo com o apoio governamental, não conseguem ter 

acesso a todo o combo estrutural necessário presente na imagem idealizada. A falta de recursos 

financeiros (desigualdade, segundo Marx) somada à falta de boa formação educacional (que 

não simplesmente seja reproduzir ideias prontas) pode transformar uma boa formação, que, em 

teoria, deveria ser um direito de todos, em um produto a se comprar. Neste ponto, acreditamos 

ser necessário retomar o que conceituamos na introdução como fetichismo da mercadoria (de 

Marx): já que a educação enquanto produto obedece a lógica do mercado (se faz em sala de 

aula o que vende mais), o consumidor deste “produto” o compra (para seus filhos, no caso) sem 

pensar em tudo que existe por trás de tamanha cultura da digitalização escolar, tantas vezes 

forçada e despreparada, escondida atrás de nomes pedagógicos que soam comercialmente bem. 

Um dado final interessante a esta análise são as conclusões apresentadas pela OCDE 

(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em seminário virtual recente, 

em maio de 2021, com base no relatório Leitores do Século 21 - Desenvolvendo Habilidades 

de Alfabetização em um Mundo Digital. O relatório, divulgado no início do mês, mostra as 

habilidades de interpretação de texto dos alunos de 15 anos avaliados no Pisa, exame 

internacional aplicado pela OCDE em 2018 em estudantes de 79 países ou territórios, inclusive 

do Brasil. Os dados são preocupantes: no país, apenas um terço (33%) dos estudantes foi capaz 

de distinguir fatos de opiniões em uma das perguntas aplicadas no Pisa. Na média dos países 

da OCDE, esse índice era de 47%. O que mostra que, mesmo no grupo de países mais 

desenvolvidos, mais da metade dos estudantes de 15 anos não demonstrou, em média, 

capacidade de fazer distinção entre fato e opinião. Ou seja, que simplesmente o educador insira 

a tecnologia sem base teórica que justifique o procedimento eleito, contando com uma geração 

tida como nativa digital, não está apresentando resultados satisfatórios em uma escala local 

(Brasil) nem global em relação a uma questão crucial: a interpretação de texto. 

Observamos que as atuais formações docentes são frequentemente usadas como ponte 

para afastamento cada vez mais visível das leituras e estudos teóricos e uma aproximação, 

popularmente recebida como muito positiva por parte dos educadores, à prática de 

metodologias tidas como inovadoras. Todavia, boa parte das práticas encontradas nas 

metodologias tidas como modernas são parte das teorias e propostas de teóricos e estudiosos da 
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área da educação (Vygostsky e Piaget, por exemplo) muitas décadas antes da educação ser alvo 

de tendências comerciais e mercadológicas.  

Cabe à universidade, portanto, diante do presente cenário, investir na formação inicial 

de seus futuros educadores, para que os mesmos sejam capazes de enxergar com criticidade o 

que lhes tem sido oferecido como formação, para que saibam identificar, ou para que, ao menos, 

desconfiem dos interesses de grupos maiores que possam existir por trás de um novo termo que 

surge nos meios pedagógicos. Para que saibam criar e aplicar ideias baseadas em metodologias 

mesmo quando recursos tecnológicos não são disponíveis ou quando não há o interesse (ainda 

que exista uma pressão pra que se usem os mesmos, como se fossem sinônimos de metodologias 

ativas, por exemplo). Isso se deve ao fato de que projetos inovadores, que construam 

conhecimento elaborado e que, ao mesmo tempo, gerem interesse por parte do aluno, são 

necessários não apenas em instituições financeiramente privilegiadas que tem acesso a diversos 

mecanismos tecnológicos, mas a estudantes de todas as classes e situações.  

O projeto aqui exposto, por exemplo, tem como essência a vivência na cidade, o 

(re)conhecimento do próprio território, a interação com a arte urbana. Desta essência vem a 

necessidade de construir algo e as ferramentas tecnológicas (Mentimeter, Padlet, Google 

Forms, Googles Sites) potencializam o processo, o tornando mais rápido e mais divulgável. 

Porém, tudo poderia ter sido feito sem os mesmos recursos, ainda que de forma mais lenta. 

Assim, não é a tecnologia necessariamente, mas sim a interação a responsável por um 

melhor processo de aprendizagem. O conceito de interação, por Piaget e Vygotsky, será mais 

profundamente desenvolvido e discutido no próximo item. Caminhamos, assim, buscando uma 

forma de estimular estudantes a que interajam: com os colegas, com outros elementos que 

compõe a sociedade, e, neste caso, essencialmente com o território. 

Expostos os dados, parece-nos clara a necessidade de investir em projetos educativos 

que estimulem a interação entre estudantes e igualmente entre eles e o meio em que vivem.  

Assim, com a intenção de proporcionar ou estimular uma experiência estética por meio da arte 

urbana, tão juvenil e enérgica, justificamos a escolha do Grafite como elemento de interação 

com o meio, dentre todas as ponderações arroladas no início da pesquisa.  
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3 GRAFITE COMO ESTRATÉGIA DE INTERAÇÃO COM O TERRITÓRIO 

 

Figura 3 - Autora. Grafite no Cambuci-SP. 

 

 Fonte: Acervo próprio. 

 

As fotos elencadas são fruto de “pedaladas” pelo meu bairro após descobrir que nele 

havia uma história que o relacionava ao Grafite em São Paulo. Antes de buscar conhecer a 

história do meu próprio bairro, eu nunca havia percebido que havia tantos Grafites nele. Nunca 

havia apreciado as paredes encarando aquelas cores como arte e sim como depreciação ao 

ambiente. A experiência de “re-conhecer” e “re-visitar” meu próprio bairro não foi aleatória, 

partiu da disciplina “A Cidade como Arquivo” do mestrado em Educação, Arte e História da 

Cultura, IPM, ministrada pela Professora Dra. Ingrid Hotte Ambrogi no ano letivo de 2021. 

A busca por informações sobre a foto dos irmãos Pandolfo (Osgêmeos) na década de 

90, dançando hip-hop na calçada da minha atual rua, me fez interagir com diversos vizinhos, 

ouvir histórias, reconhecer endereços, visitar exposições e até entrevistar um vizinho que estava 
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na foto original (Figura 1). Todo este envolvimento com meu próprio bairro e com as pessoas 

de lá me fez sentir parte dele de forma significativa, apesar de morar no Cambuci há poucos 

anos. A interação com meus vizinhos e com suas histórias me fez não apenas morar no 

Cambuci, mas conhecê-lo melhor e a gostar dele. 

Pude perceber o quanto o bairro da zona central de São Paulo traz histórias significativas 

de pertencimento territorial. Segundo Pinotti: 

 

Em São Paulo e Rio de Janeiro o movimento anarquista cresceu, chegando a 

publicar semanários e revistas. Houve uma grande mobilização popular, entre 

as quais, a greve geral em São Paulo em 1917, que envolveu 20.000 

trabalhadores durante muitos dias. Foram registradas várias manifestações 

operárias no Cambuci, local de numerosos imigrantes italianos no início do 

século XX. O centro dos encontros políticos era no Cine-Teatro Guarani, 

situado no largo do Cambuci, o que conferiu ao bairro a fama de berço do 

anarquismo. (PINOTTI, 2006, p. 70). 

 

Este mesmo Cambuci, “berço do anarquismo”, palco de diversas manifestações políticas 

sindicalistas e operárias, segue sua linha do tempo industrial e, na década de 1980 torna-se um 

polo latino-americano da indústria gráfica, da qual tem heranças até hoje. Mais um capítulo de 

fábricas e indústrias, desta vez concomitante à chegada do hip-hop à cidade, trazendo consigo 

nossa escolha estratégica: o Grafite. 

Sendo ainda uma região operária e este tipo de arte uma linguagem marginalizada, faz 

todo sentido que ela acompanhe o desenvolvimento temporal e operário do bairro, 

especialmente em sua parte mais baixa, onde se situam as casas mais simples.  

O Grafite foi a linguagem artística estrategicamente escolhida com este objetivo, já que 

os estudantes envolvidos no projeto Caminos Cruzados estudam em uma escola na região de 

muitos painéis famosos. Porém, justamente por serem parte de uma comunidade escolar 

geograficamente localizada no centro da cidade, estes mesmos estudantes têm suas residências 

espalhadas pela metrópole, gerando uma diversidade de endereços residenciais.  

Esta variedade de realidades permite que o Grafite seja visto por perspectivas diferentes, 

gerando diálogo rico sobre o tema. Outras estratégias poderiam ser tão funcionais como a eleita 

aqui, tanto com o intuito de gerar interação relevante entre os próprios alunos, quanto com o 

objetivo de que, ao interagir com o meio, a interação entre estudantes seja um ganho em 

paralelo.  
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A leitura da paisagem, mencionada por autores como Santos (1998) e Callai (2000), 

permite diversas abordagens. Infinitas possibilidades de projetos educativos interdisciplinares 

podem ser criados a partir deste conceito: análise de espaços públicos como áreas verdes, 

bibliotecas e hospitais, parques, praças ou até mesmo espaços voltados à infância e ao esporte; 

levantamento da qualidade de calçadas, ruas ou ciclovias; análise do lixo gerado em diversos 

pontos do território; análise do tipo de comida de rua servido em diferentes pontos, todas estas 

são algumas possibilidades de projetos que incitam a interação do estudante com o meio. 

Através dos temas, podemos trabalhar muitas perspectivas diferentes. Se bem planejados, os 

temas levam os estudantes a saírem de seus pequenos aparelhos móveis e, de fato, olharem 

repetidamente para o território em que vivem e, quiçá, alcançarem o sentimento de 

pertencimento. 

O estímulo à interação com o ambiente caminha na contramão da geração Z, à qual 

pertencem os adolescentes. Esta geração, segundo Porfírio (2021), altamente conectada às redes 

sociais e aos relacionamentos virtuais e supérfluos, não faz questão de sair de casa.  Ainda que 

ela não dispense aparatos tecnológicos para registro das experiências, em sua essência, porém, 

a vivência com o meio, com o Grafite, por exemplo, é analógica: é preciso ver com os próprios 

olhos, sentir com as próprias emoções. Perguntar-se o porquê de determinada obra estar onde 

está ou por que determinada região onde se vive tem serviços públicos de qualidade e outros 

não é um exercício essencialmente individual. Só então, passado este primeiro estágio, 

compartilhar e construir algo de modo coletivo. 

Outro item importante de mencionar antes de aprofundarmos no porquê de o Grafite ser 

a estratégia eleita para este projeto é a impossibilidade de repetição de resultados: ao admirar 

uma obra de arte, ainda que o façamos diversas vezes durante o período de vida, nunca é a 

mesma experiência, pois como apontou Heráclito de Éfaso, “nenhum homem andará na mesma 

rua duas vezes.” (PORFÍRIO apud ÉFASO, 2022). Ambos, homem e rua, nunca são os mesmos. 

Logo, cada caminhada será uma experiência diferente.  

Tomando o território pelo qual circulamos como um grande rio, com “águas” em 

constante movimento e mudança, projetos que estimulem o olhar para o espaço público terão 

como resultado produtos diferentes, mesmo que produzidos pelos “mesmos” estudantes.  

Voltando um pouco no tempo para revisitar esta linguagem artística, nos deparamos 

com os seguintes fatos: o Grafite, como conhecemos hoje, tem sua origem em bairros 
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periféricos e violentos de Nova Iorque em meados dos anos 1970. A linguagem visual foi 

inicialmente usada para demarcar territórios, avisar visualmente que determinada região 

pertencia a um grupo. Essas divisões frequentemente tinham conexão com o tráfico de drogas, 

que, por sua vez, dividia os jovens em gangues. Ou seja, não é romântica a origem do Grafite 

tal qual o conhecemos atualmente. Compreendê-lo como uma linguagem de uma parcela da 

população histórica e essencialmente desprestigiada pela camada dominante da sociedade 

(MARX, 1998) é um passo essencial para entendê-lo como estratégia escolhida para induzir à 

interação com o meio por meio do projeto desenvolvido. 

Sob o olhar do Grafite torna-se possível aprender a ler a paisagem urbana para além do 

estereótipo de arte marginal? Pode-se trabalhar, entre outros temas: as linguagens e as 

habilidades de comunicação da arte; a efemeridade da arte; a geopolítica por trás do Grafite 

(Por que isso está onde está? Por que no meu bairro há (ou não há) muitos deles (deste ou 

daquele estilo)? A história do hip-hop no Brasil produz a relação de pertencimento, 

identificação e afetividade com a região onde se vive? As técnicas aplicadas a cada tipo de 

Grafite; os cálculos do tamanho dos painéis e de quanto material é necessário para determinada 

produção, poderiam ser instrumentos de investigação? São infinitas as possibilidades e 

reflexões. Infinitas também são as possibilidades de construção de um projeto envolvendo o 

Grafite: mapas coletivos, realidade aumentada, partilha de experiências, técnicas artísticas 

aplicadas, leitura de paisagem, entre tantas outras ideias.  

É a interação, assim, grande responsável por efetivos processos educativos? Para seguir 

nesta investigação, precisamos definir o que é interação, termo tratado no próximo subcapítulo. 

 

3.1 Interação: elemento importante do projeto 

 

Apesar das diferenças de vida e também teóricas, Piaget (1896-1980) e Vygotsky (1896-

1934) são dois grandes nomes da linha interacionista na educação.  

Sobre Piaget, Mizukami (1986), uma estudiosa de abordagens educativas, afirma que: 

 

Na teoria piagetiana pode-se constatar o estabelecimento de relações entre a 

cooperação e a formação/desenvolvimento intelectual. Assim, não seria 

possível existir na escola uma verdadeira atividade intelectual baseada em 

ações, investigações e pesquisas espontâneas, sem que houvesse uma livre 



38 

 

cooperação dos alunos entre si e não apenas entre professor e alunos. 

(MIZUKAMI, 1986, p. 73). 

 

Em outras palavras, a troca entre estudantes (inter-ação) é, para Piaget, elemento 

fundamental na construção de conhecimento, elemento este mais potente do que o 

conhecimento ser transmitido pela figura do professor, como sugere uma abordagem 

tradicional. Nas próprias palavras de Piaget (1973): 

 

não se pode formar personalidades autônomas no domínio moral se por outro 

lado o indivíduo é submetido a um constrangimento intelectual de tal ordem 

que tenha que se limitar a aprender por imposição sem descobrir por si mesmo 

a verdade: se é passivo intelectualmente, não conseguiria ser livre 

moralmente. Reciprocamente, porém, se a sua moral consiste exclusivamente 

em uma submissão à autoridade adulta, e se os únicos relacionamentos sociais 

que constituem a vida da classe são os que ligam cada aluno individualmente 

a um mestre que detém todos os poderes, ele também não conseguiria ser ativo 

intelectualmente. (...) o pleno desenvolvimento da personalidade, sob seus 

aspectos mais intelectuais, e inseparável do conjunto de relacionamentos 

afetivos, sociais e morais que constituem a vida na escola (...) (PIAGET, 1973, 

p. 69). 

 

Para o teórico, as relações interpessoais que colaboram coletivamente com a construção 

do conhecimento eram (e continuam) um pilar tão importante quanto o objeto de conhecimento 

em si. 

Vygotsky, que viveu muito menos que Piaget, mas que teve tempo de escrever um 

ensaio criticando a teoria do seu par acadêmico, por sua vez, também considerava a interação, 

a relação entre humanos, a base para a construção da linguagem, dos signos e dos significados. 

Para ele, o homem deixa de ser elemento biológico e passa a ser um produto histórico-social. 

Em outros termos, os homens só falam como falam, pensam como pensam, agem como agem, 

porque vivem em comunidade. Essa comunidade, por sua vez, cria e impõe seus conceitos e 

regras. 

Segundo Kohl (1993), pesquisadora do teórico russo, dentro da abordagem vigotskiana: 

 

A interação face a face entre indivíduos particulares desenvolve um papel 

fundamental na construção do ser humano: é através da relação interpessoal 

concreta com outros homens que o indivíduo vai chegar a interiorizar as 

formas culturalmente estabelecidas de funcionamento psicológico. Portanto, 

a interação social, seja diretamente com outros membros da cultura, seja 
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através dos diversos elementos do ambiente culturalmente estruturado, 

fornece a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. 

(KOHL, 1993, p. 38). 

 

Ou seja, para Vygotsky, o aprendizado é potencializado quando compartido com outros 

aprendizes, tornando o objeto de conhecimento algo de fato construído e não apenas 

transmitido. 

Ambos os teóricos defendem a figura do professor como mediador, ou seja, intervenções 

(sejam no formato de correção, pistas, orientações, entre outros) são bem-vindas quando 

necessárias. 

Nesta presente investigação, a teoria interacionista de Piaget e Vygotsky está presente 

em todos os passos do projeto proposto e das análises feitas. Desde o conceito das obras de 

Grafite em si, diretamente expostas a qualquer interlocutor urbano, em espaços públicos, até a 

confecção de mapas coletivos, cujos estudantes podiam ver a cidade sob a perspectiva de seus 

colegas, escrever comentários, comunicar-se para trocar impressões. Todo esse desejo de 

comunicação parece ser o que leva os estudantes a buscar vocabulário e estruturas gramaticais 

para se expressarem, confirmando a fala de Kohl (1993) de que é a necessidade de se comunicar 

que faz as crianças aprenderem a falar, por exemplo. 

Estas informações são compatíveis com a estratégia CTP (Content Based Aproach), 

muito utilizada em aulas de língua adicional para engajar estudantes por meio da escolha do 

tema trabalhado. Esta estratégia, por sua vez, é explicada mais adiante, assim como são 

detalhados todos os momentos de interação desenhados para fazer parte do projeto desta 

pesquisa.  

Considerando os conceitos de interação de Piaget e Vygotsky, seguimos com a escolha 

do tema Grafite como uma estratégia de interação, tanto com os colegas, como previsto nas 

teorias acima listadas, como com o território, sugerido por Santos (2001) e Callai (2004). 
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3.2 Grafite como escolha estratégica   

 

Figura 4 - Autora. Grafite no centro de São Paulo. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

O grafitti reflete multiculturalidade na produção de estilos diversificados, 

como observamos ao longo dessas três últimas décadas. A mídia, geralmente, 

privilegia um determinado estilo, massificando-o, fazendo crer que o mesmo 

é único ou imprescindível, o que não é verdade. Dentro de uma linguagem, 

grupos diferentes se expressam, carregando as próprias posturas. (GITAHY, 

1999, p. 77). 

 

São Paulo é uma metrópole de onze milhões de habitantes (IBGE, 2010), cujas 

paisagens urbanas que tanto a representam, assim como outras metrópoles, carregam em si 

diversos símbolos e histórias que não somos capazes de interpretar em nossa pressa por buscar 

sobrevivência em meio ao chamado caos urbano. (CALLAI, 2004). Cidade de concreto, que 

nunca para, é marcada por progressos e também por desigualdades e isso podemos ver nos 

diversos aspectos da vida em comunidade. A segregação socioespacial é clara: quem nasce em 

zonas privilegiadas tem acesso a mais áreas verdes, mais bibliotecas, mais escolas com 

melhores desempenhos, hospitais renomados e de qualidade, variedade de transporte público, 
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mais ciclovias entre outros subsídios. Isso sem que mencionemos sequer privilégios pagos com 

investimento privado. O oposto também é válido, logicamente.  

 

Ainda sobre a relação entre desigualdade social e o bairro onde se nasce ou se vive, 

Santos (2001) declara que: 

 

Há desigualdades sociais que são, em primeiro lugar, desigualdades 

territoriais, porque derivam do lugar onde cada qual se encontra. Seu 

tratamento não pode ser alheio às realidades territoriais. O cidadão é o 

indivíduo num lugar. (SANTOS, 2001, p. 207). 

 

Tais citações nos explicam o porquê de os grafiteiros estarem, pelo menos incialmente, 

na década de 1980, em bairros pontuais, mais populares e próximos de uma realidade menos 

privilegiada que outras regiões. 

Sendo assim, as disparidades não poderiam deixar de alcançar a arte e a educação. A 

capital paulista, tida internacionalmente como referência da arte urbana, berço de grandes 

nomes do Grafite internacional, como Osgêmeos e Kobra, anuncia no site de seu governo 

estadual o MAAU-SP: Museu Aberto de Arte Urbana. Esta é, de fato, uma sugestão de 

caminhada pelas ruas da cidade, apreciando sessenta e seis painéis espalhados pelo cenário, 

presentes até novembro de 2021. Ironicamente, a gestão estadual, em 2017, ou seja, 

simultaneamente, substitui todo o corredor de Arte Urbana da Avenida 23 de Maio, uma 

referência artística mundial, por muros verticais. O nome da reforma não poderia ser mais 

simbólico: Cidade Linda. Ora, se este é o ideal de Cidade Linda, o que era a cidade antes?  

Não é difícil entender a resposta implícita se voltarmos um pouco no tempo e 

entendermos brevemente a origem do Grafite na metrópole paulista. A linguagem visual do 

movimento hip-hop chega a São Paulo em meados dos anos 80, coincidentemente quando a 

cidade era polo latino-americano da indústria gráfica, especialmente bairros centrais, como o 

Cambuci, bairro onde nasce a arte d’Osgêmeos e de Vitché. Em diversos materiais, como 

documentários e entrevistas, ambos mencionam a importância de haver nascido no bairro para 

a carreira artística. Vitché, em entrevista anexa ao fim desta dissertação, afirma que: 

 

Na nossa época a gente não tinha nenhuma referência, a gente tinha que buscar 

essa referência na gente mesmo. Eu encontrei essa insatisfação e essa 
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necessidade de me expressar muito pessoal, porque minha família é de 

operário, não tem nenhum artista. Acho que foi a insatisfação de ver um bairro 

que não tinha árvore, tinha muita parede, (...) as pessoas não têm muita 

expectativa, isso me incomodava muito. O cinza impera aqui. Isso veio de 

dentro, e eu comecei a desenhar por essa necessidade, muito antes mesmo do 

hip-hop. (...) Depois, nos anos 80 veio o hip-hop e ninguém sabia direito o que 

era, mas ele interagia bem com a rua. (...) E interage com essa necessidade de 

se expressar trazendo novos elementos como a tinta e o grafite. (VITCHÉ, 

2021).   

 

Ou seja, é clara, para quem interpreta, a ligação entre realidade social do bairro, a falta 

de perspectiva de seus cidadãos, e a inconformidade que gera o desejo de expressar-se. Em 

outros contextos sociais a arte também poderia estar presente, pois todos, independentemente 

de suas condições socioeconômicas, têm sentimentos e desejos de expressá-los. Porém, a 

chance de nos anos 1980 ser o Grafite a linguagem escolhida por alguém pertencente a uma 

classe mais elitizada é menor, já que ele traz uma linguagem sistemática e historicamente 

marginalizada. 

Osgêmeos, nascidos e criados no mesmo bairro do Cambuci, começam seus estudos 

artísticos autodidatas também nos anos 1980. Ainda durante a infância e adolescência 

frequentam alguns cursos na Pinacoteca de São Paulo. Com a chegada da cultura hip-hop em 

São Paulo, se envolvem com os festivais da região central (Estação São Bento, Aclimação) e 

acabam tornando-se pioneiros do Grafite nacional. Somando isso a todos os estudos e técnicas 

realizados por conta própria, tornam-se referência artística nacional e internacional, levando a 

muitos países seu estilo próprio de desenhar. De 2019 a 2020 tiveram sua primeira exposição 

de grande porte, invadindo um espaço até então distante do Grafite: a Pinacoteca de São Paulo, 

cenário de seus primeiros estudos formais. Em entrevista afirmam:  

 

A gente estava na onda do Michael Jackson, toda a criançada queria dançar 

Michael Jackson. Quando eles viram a gente na rua tentando imitar o Michael 

Jackson, eles falaram ‘não dança isso aí, dança break, a nova onda é o break’. 

A gente começou a treinar com eles e foi entendendo a cultura hip-hop. Tinha 

um filme no cinema chamado Beat Street, que influenciou todo mundo e 

mostrou o que tinha dentro da cultura hip-hop: o breakdance, o grafite, o rap 

e o djing. A gente deu sorte de nascer no Cambuci, um dos berços do hip-hop 

no Brasil. Tivemos contato direto com isso. Não por moda, mas por estilo de 

vida mesmo, como uma maneira de brincar. A gente era moleque, queria girar 

de cabeça. A gente queria fazer moinho. (...) Nós fizemos da nossa maneira, e 

foi 100% com o coração. Independentemente de viajar o mundo inteiro, de 

fazer exposição, de ganhar dinheiro, de ser conhecido e de ser famoso, 

desenhar é uma necessidade, um prazer, uma paixão que começou, a gente não 
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esquece, aqui no Cambuci. A gente veio do cenário underground e conseguiu 

chegar aonde chegou. Esse é o maior valor que a gente tem. (OSGÊMEOS 

apud FORBES, 2020). 

 

Ainda em outro material sobre Osgêmeos, desta vez um documentário em que eles 

contam sobre a infância no bairro do Cambuci, chegam a mencionar que os primeiros cadernos 

de desenho que tinham foram feitos de folhas que eles iam pedindo de gráfica em gráfica em 

suas andanças pelo bairro. Interessante perceber como sua trajetória e momento criativo se 

iniciaram. 

Conforme buscávamos por informações sobre a infância d’Osgêmeos pelo bairro, 

podemos perceber que os próprios moradores sabiam pouco sobre o assunto, referenciando os 

artistas como “aqueles que pintam muro”.  

Fica evidente, portanto, que o Grafite é, historicamente, uma linguagem artística 

marginalizada, ainda que hoje exista uma razoável abertura para sua exposição em espaços 

tradicionais, como museus (haja vista a exposição de Osgêmeos por mais de um ano na 

Pinacoteca de São Paulo, entre os anos de 2020 e 2021). Curioso observar que Gitahy (1999) 

já afirmava, mais de duas décadas atrás, que “o grafitti enquanto arte é parcialmente aceito, 

ainda hoje confundido com pichação e tratado como arte menor”. Como nos cantares de 

Salomão, não mudou “quase nada” debaixo do sol em pouco mais de duas décadas. 

Quanto ao reconhecimento do Grafite enquanto arte, os irmãos afirmam que não o 

praticam esperando por reconhecimento. De acordo com Osgêmeos: 

 

A gente não questiona. A gente pensa para a frente, o que vem a seguir, o 

próximo desenho, a próxima instalação, o próximo mural. Não criamos nosso 

estilo para ser comparado a ninguém ou para vender mais. Tudo o que a gente 

desenha, sem exceção, a gente gosta, tem muito carinho, muito apego, até 

ciúmes. Quem mais gosta da nossa obra somos nós. Então o que mais importa 

é o valor espiritual e não por quanto a obra foi vendida. O mercado de arte 

nunca foi uma preocupação para a gente. (OSGÊMEOS apud FORBES, 2020) 

 

Por outro lado, a artista Jana Joana reconhece, também em entrevista concedida a mim, 

que isso pode ocorrer por haver um ensino de Arte falho, que perpetua a imagem da arte como 

legítimo apenas o estilo clássico, que normalmente se encontra isolado e protegido dentro dos 

museus. Ela também chama a atenção para a dinamicidade do Grafite que, por não estar 

protegido como a arte tradicional, coloca-se vulnerável, exposto ao sol, chuva, pintura 
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proposital por cima da obra. Logo, nas palavras de Vitché, “(...) ele é transitório. Como uma 

flor, quem viu, viu. Quem não viu, tem que esperar nascer outra flor.” (VITCHÉ, 2021) Para 

Osgêmeos: 

 

o grafite é especial, só tem essa força e essa energia a partir do momento que 

está na rua, de forma ilegal. Quase 90% do que a gente pintou na rua não existe 

mais. É isso que dá a atmosfera mágica do Grafite, só quem faz entende. 

(OSGÊMEOS apud FORBES, 2020). 

 

Ainda sobre a falta de educação artística em reconhecer o Grafite como arte, Jana Joana 

(2021) reproduz o seguinte episódio, questionando-se sobre o porquê de os Grafites como 

intervenções urbanas não serem, de fato, vistas como arte:  

 

A gente é ensinado a não sentir... a só ficar fazendo a máquina capitalista girar. 

[...] Quando a gente pintou o escadão [...] a gente levou o material no jornal 

do Cambuci, que ainda existia na época, e dissemos que estávamos fazendo 

algo pelo bairro. Eles nunca publicaram. [...] Talvez porque o grafite tem um 

puder muito grande de tocar as pessoas e de mudar o pensamento [...]. 

(JOANA, 2021). 

 

 

Figura 5 - Jana Joana e Vitché. Escadão que conecta a Rua Alves Ribeiro à Avenida Lacerda Franco. 

Cambuci-SP. Dezembro de 2021. 

 

Fonte: Acervo próprio. 
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Marx (1998) mostrou que a classe dominante cumpria seu papel de ser dominante não 

apenas através da posse dos meios de produção, ou seja, dos meios de poder financeiro, mas 

também através da dominância de ideias. Com isso, podemos interpretar que a classe 

dominante, além de ter posse do maior montante de dinheiro, determina os valores e tendências 

de comportamento da sociedade como um todo. Em O Manifesto do Partido Comunista, Marx 

revela que: “(...) toda classe que aspira à dominação [...] deve conquistar primeiro o poder 

político, para apresentar seu interesse como interesse geral, ao que está obrigada no primeiro 

momento.” (MARX, 1998, p. 96). 

No tocante à arte, e à sua capacidade de expressão, parece-nos conveniente, pela ótica 

marxista, que ela seja considerada apenas como um elemento distante física e financeiramente, 

isolada e protegida em grandes museus de arquitetura imponente. À classe operária restaria, 

portanto, a ilusão de não ter acesso à arte alguma, a falsa ideia de que o Grafite, por exemplo, 

seria pejorativamente uma série de rabiscos em muros ou apenas pinturas sem grande 

significado ou capacidade comunicativa. Revisitando e reaplicando os conceitos de Marx aos 

muros do Cambuci, e conectando-os à ideia de que Vitché tem sua arte como expressão da 

indignação sobre o meio, restaria à população não privilegiada o silêncio e a não-interação com 

o meio, uma maneira de ensinar o “não-sentir” social, mantendo assim, cada personagem onde 

lhe convém dentro de um cenário de produção historicamente capitalista.  

Podemos entender que o Grafite como texto é uma mensagem anunciada 

essencialmente, ainda que não seja um pré-requisito, pelos economicamente desfavorecidos, 

uma representação da voz da classe trabalhadora na sociedade. Classe esta que, apesar da falta 

de perspectiva, dispõe-se a enxergar as mazelas do próprio meio e a representá-las através da 

arte urbana. Estas representações podem ocorrer em diversos espaços e estilos, existe a 

valorização da liberdade da arte, do artista, da dinamicidade da produção artística ainda que 

fugaz. Não há uma ofensa pelo não-reconhecimento do Grafite como arte vindo da população 

como um todo, porém reconhecemos que as classes dominantes o entendem como uma 

manifestação da massa, sendo este inclusive um motivo para apagar determinadas intervenções 

e perpetuar a ideia de que o Grafite não seja necessariamente arte, independentemente da 

diferenciação técnica entre Grafite e pichação, por exemplo, como explica Gitahy, pois:  

 

grafite e pichação “são posturas diferentes, com resultados plásticos 

diferentes. O grafitti aceita dialogar com a cidade de forma interativa, tanto 
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que, ao deixar o telefone, fica cara a cara com o proprietário do espaço (...). 

(GITAHY, 1999, p. 78). 

 

Esta diferenciação parte prioritariamente de autoridades acadêmicas da área artística do 

que dos próprios artistas. 

Seguindo no raciocínio sobre o Grafite e o território, vemos que esta arte também surgiu 

na cidade durante o período de pandemia. Por ser uma linguagem artística efêmera e que invade 

o espaço público, suas temáticas caminham junto à realidade social vivida. Durante o período 

pandêmico, diversos Grafites ganharam máscaras pintadas sobre rostos antes já conhecidos e 

figuras valorizadas durante o período, como profissionais da saúde ou entregadores de comida 

por delivery que foram homenageados em diversos painéis pela cidade, trazendo à reflexão a 

rapidez com que esta linguagem responde aos acontecimentos. Compartilhamos a seguir alguns 

destes exemplos: 

 

Figura 6 - Autora. Grafites referentes à pandemia COVID-19 na região central (à esquerda) e na zona 

norte (à direita) da capital paulista. 

 

Acervo próprio. 

 

Pelos motivos arrolados, com sua linguagem jovem, suas cores muitas vezes vibrantes, 

seus temas atuais, é que o Grafite é escolhido neste projeto como estratégia para que jovens 

revejam a própria cidade. Ao propor que adolescentes refaçam o caminho casa-colégio-casa, 

traçado tantas vezes, observando a arte (ou a ausência dela), propomos ao mesmo tempo um 

olhar de pertencimento ao território. Esta noção de pertencimento está intimamente ligada à 
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própria formação cidadã, já que um indivíduo só o é sendo em um lugar, como afirma Santos. 

(SANTOS, 1998, p. 16). 

Logo, algumas percepções são provocadas, por exemplo: Como avaliar as artes que 

sempre estiveram no caminho, mas nunca foram observadas, muito menos apreciadas? A arte 

pelo caminho é algo que gera apreço ou não? Por que no meu caminho não há arte ou não há o 

estilo de arte que eu valorizo? Entre outras perguntas que possam surgir durante o processo de 

aprendizagem. 

 

3.3 Ensino Médio, o conceito de Multiletramento e a Interação 

 

As percepções e produções propostas durante o projeto dialogam com o conceito de 

multiletramento, amplamente divulgado no Brasil pela professora Roxane Rojo. Ela afirma que 

tal conceito, diferentemente do conceito de letramentos múltiplos, traz: 

 

Para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossa 

sociedade, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade 

cultural das populações e a multiplicidade semiótica da constituição dos textos 

por meio dos quais ela se informa e se comunica. (ROXO, 2012, p. 13). 

 

 Neste trecho da obra de Roxo, observamos dois elementos importantes: a multiplicidade 

cultural das populações e a multiplicidade semiótica da constituição dos textos. O primeiro 

elemento aborda o quanto somos diferentes enquanto sociedade e o quanto isso também pode 

ser visto dentro das comunidades escolares: costumes, religiões, famílias e contextos diferentes 

colaboram com a formação de estudantes com visões diferentes do mesmo mundo. Como 

educadores, parece-nos indispensável considerá-lo. Afinal, se somos tão diferentes, por que 

esperamos ensinar exatamente do mesmo jeito e o mesmo conteúdo, avaliá-los segundo os 

mesmos critérios e receber deles um mesmo resultado? 

O segundo elemento destacável é a multiplicidade semiótica dos textos, em outras 

palavras, o quanto a informação tem sido produzida, reproduzida e distribuída por diversos 

meios e em diversos formatos. Se, como educadores, estivermos atentos a isso, podemos 

construir melhores processos de aprendizagem, mais diversos e mais próximos da realidade do 

estudante. 
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Importa observar (e fazer-se observado) o que se diz, quem diz e o meio pelo qual o faz. 

No presente projeto, o multiletramento perpassou diversos elementos de comunicação: vídeos, 

enquetes, fotografias, cartografias construídas colaborativa e coletivamente, episódios de 

podcast, comentários nas fotos dos colegas, comentários sobre as próprias escolhas de obras e 

gráficos. Ainda que as mídias mencionadas façam parte de apenas uma parcela da população 

brasileira, é inegável o papel sociocultural imposto pela pandemia e do consequente ensino 

remoto neste processo de multiletramento. Santos menciona que: 

 

Nesse contexto de ensino remoto, a escola, que sempre priorizou práticas 

escritas corporificadas no papel, teve que, compulsoriamente, migrar para as 

telas. Essa mudança de paradigma na concepção de letramento desorientou a 

organização e ritmo dos professores e alunos, uma vez que os eventos de 

letramento, quando inseridos na tela, demandam outras práticas devido às 

próprias ferramentas que as tecnologias de comunicação demandam para 

produção e edição de textos. Nesse último caso, é compreendida como uma 

prática multissemiótica. (SANTOS, 2020, p. 1330). 

 

 Apesar do ponderamento de Santos, entendemos que esses meios de comunicação 

formam a multiplicidade semiótica da qual os estudantes inevitável e naturalmente fazem parte, 

especialmente do território urbano, contexto coerente com o presente trabalho. Assim, inclusive 

como sugere a BNCC, os estudantes passam de consumidores de informação a produtores de 

conteúdo digital: 

 

o fato de que, ao alterar o fluxo de comunicação de um para muitos – como 

na TV, rádio e mídia impressa – para de muitos para muitos, as possibilidades 

advindas das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) 

permitem que todos sejam produtores em potencial, imbricando mais ainda as 

práticas de leitura e produção (e de consumo e circulação/recepção). Não só é 

possível para qualquer um redistribuir ou comentar notícias, artigos de 

opinião, postagens em vlogs, machinemas, AMVs e outros textos, mas 

também escrever ou performar e publicar textos e enunciados variados, o que 

potencializa a participação. (BRASIL, 2018, p. 487). 

 

É possível a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação para o 

aprendizado e o crescimento intelectual de estudantes do Ensino Médio, porém a escolha destas 

tecnologias deve passar por uma espécie de filtro que questiona se a sua utilização tem, de fato, 

um propósito pedagogicamente mais significativo do que sua utilização em si. Isso dito, no 

próximo capítulo apresentamos o projeto Caminos Cruzados, que contou com utilização de 
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recursos tecnológicos voltados ao uso da internet, suas plataformas e seus aplicativos, mas que, 

acima de tudo, buscou alcançar outros objetivos mais representativos. Todos os recursos foram 

meios para um desenvolvimento diferenciado e mais significativo. 

 

4 PROJETO CAMINOS CRUZADOS E SEUS RESULTADOS 

 

 O projeto Caminos Cruzados foi pensado por uma professora de língua espanhola no 

E.M., mas também por uma pesquisadora da área da Educação. O objetivo foi, ao mesmo 

tempo, cumprir uma atividade de produção escrita e oral, requisito do planejamento escolar, e 

também proporcionar aos estudantes uma experiência de imersão no próprio território, um 

encontro com a arte, um encontro com si mesmo e com os outros que habitam o mesmo espaço. 

Nestes momentos e desde o início do projeto, como os diálogos ocorriam todos em 

espanhol, além de se abrirem possíveis conversas sobre temas transversais, o vocabulário foi se 

expandindo devido à vontade deles mesmos de conversarem sobre o tema. Parece-nos válido 

reforçar a necessidade de que, ao obedecer a este fluxo de pensamento do aluno em querer 

comunicar-se sobre um determinado tema, surgiu naturalmente o desejo de aprender vocábulos 

novos.  

Por meio do conteúdo são construídos processualmente o vocabulário e a prática da 

língua adicional e não a sequência oposta, como ainda propõem muitas sequências didáticas. 

Por exemplo, no lugar de transmitir em primeiro lugar uma extensa lista de vocábulos visando 

a memorização, a apropriação das palavras novas por parte dos alunos, ao propor um tema 

significativo para eles o próprio desejo de comunicar-se faz com que surja o interesse em certas 

palavras, tornando sua apropriação um processo espontâneo fluido. 

Sobre a abordagem baseada no conteúdo (Content Based Approach), frequentemente 

adotada em aulas de língua adicional, trata-se de um ensino significativo da língua estrangeira. 

Para tornar-se significativo, considera-se o desenvolvimento do processo de aprendizagem em 

torno do conteúdo. Se este é de interesse ou de necessidade do estudante, parte deste o desejo 

de comunicar-se, sendo o oposto também verdadeiro. Apesar de na última década o termo ter 

sido usado com mais frequência, não é de hoje que se busca usá-lo em sua essência. Há 

registros, por exemplo, de Santo Agostinho, expressando o mesmo conceito: 
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Uma vez que as coisas são conhecidas, o conhecimento das palavras segue... 

não podemos esperar aprender palavras que não sabemos, a menos que 

tenhamos compreendido suas significado. Isso não se consegue ouvindo com 

as palavras, mas conhecendo o significado das coisas. (AGOSTINHO apud 

BRINTON et al, 1989, p. 4). 

 

“Conhecer o significado das coisas” pressupõe que isso faz parte da vida de quem está 

falando, que aquele tema é parte, de fato, da vida do estudante que está aprendendo. Daí a 

vantagem de propor primeiramente o tema no lugar dos vocábulos novos: (Como educadora, 

proponho que conversemos sobre Grafite > O estudante fica curioso para saber como se diz 

[pichação] em espanhol > Eu peço para que busque em um dicionário e corrijo o resultado, caso 

necessário, fazendo papel de mediadora). Ainda sobre este tema, sendo EFL (English as a 

Foreign Language, em português, inglês como língua estrangeira) Snow afirma que: 

 

Conteúdo… é o uso do assunto para fins de ensino de segunda/língua 

estrangeira. O assunto pode consistir em tópicos ou baseada em interesse ou 

necessidade de um adulto dentro da configuração EFL, ou pode ser muito 

específico, como as disciplinas que os alunos estão atualmente estudando em 

suas turmas do ensino fundamental. (SNOW, 2001, p. 203). 

 

“Abrasileirando” o tema dos conteúdos significativos, para Freire (2005, p. 12), por sua 

vez, em sua obra Pedagogia do oprimido, entender o significado, o contexto e a força de cada 

expressão é um ato de extrema importância para uma melhor compreensão do pensamento e da 

vida.  

Desta maneira, “com a palavra o homem se faz homem”, quer dizer, ainda que os 

contextos sejam diferentes, existem diversos educadores que defendem e vivem a realidade de 

uma aprendizagem significativa, que atraia seus aprendizes à expressão de algo relevante para 

suas vidas. Esta aproximação às realidades individuais traz em si um desejo de aprender e 

ensinar de forma mais livre e marcante. 

 Foram planejadas, ao todo, 7 ações divididas em 3 aulas de 50 minutos cada. 

Infelizmente, por falta de tempo, os grupos de terceiro ano do E.M. de 2021 não tiveram a 

oportunidade de cumprir a ação 7, uma roda de conversa sobre o que havia construído até então. 

A sequência de ações e alguns resultados seguem nos subcapítulos a seguir. 
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4.1 Cronograma de ações e aulas 

Apresentamos o projeto Caminos Cruzados realizado no segundo semestre de 2021. 

Suas ações e respostas dos alunos serão analisadas em um subcapítulo posterior. Para organizar 

melhor as ações, podemos visualizá-las desta maneira: 

 

Tabela 1 - Projeto Caminos Cruzados realizado no segundo semestre de 2021. 

                        O quê?    Quando? 

Introdução Ação 1- Levantamento de conhecimento 

prévio por meio de enquete anônima. 

Ação 2- Apresentação do projeto, 

levantamento de dados históricos. (Ferramenta: 

Mentimeter) 

Ação 3- Produção e análise do mapeamento 

dos Grafites próximos ao colégio. (Ferramenta: Padlet) 

Ação 4- Instrução à captura de dois Grafites 

dentro do trajeto casa-colégio-casa. 

Aula 1 

Desenvolvimento Ação 5- Postagem dos Grafites fotografados 

em um mapa coletivo (Ferramenta: fotografia e Padlet) 

Ação 6- Interação com a arte pelo olhar dos 

colegas. 

Aula 2 

Encerramento Ação 7- Roda de Conversa  

Ação 8- Questionário de encerramento 

(Ferramenta: Google Forms) 

Aula 3 

Fonte: Autora 

 

4.2 Perfis dos estudantes participantes 

 

Abordar o perfil dos estudantes é refletir sobre os diferentes perfis de juventudes. Por 

se tratar de uma fase da vida que é complexa não é possível enquadrá-los em um único perfil, 

por isso a pluralidade, que implica respeito à diversidade e à geração. Inseridos neste contexto, 
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é relevante destacarmos o quanto ainda temos de conhecer nossos jovens, promover ações que 

impliquem no pertencimento ao seu mundo atual, com fomento a espaços de fala e, antes disso, 

à escuta ativa. O documentário Nunca me sonharam (2017), que traz um retrato de estudantes 

da escola pública brasileira, ou o filme A caminho da escola (2013), vislumbram insights e 

reflexões interessantes quando o assunto é juventude. São produções que apontam o quanto as 

desigualdades ainda são enormes e o quanto o acesso a escolas de excelência continua sendo 

para poucos. E é neste cenário de melhores oportunidades que se encontram os alunos que 

vivenciaram o projeto proposto. 

Para tentar mapear os perfis dos estudantes inseridos no projeto Caminos Cruzados 

trazemos alguns dados: cerca de 330 estudantes do 3º ano do Ensino Médio, durante os meses 

de setembro e outubro de 2021, ou seja, durante a última etapa do último ano da Educação 

Básica, que participaram ativamente desde sua implantação. Destes 330 participantes, existe 

registro por escrito de 242 alunos (de 17 anos, contabilizando 123 meninos e 119 meninas). Ou 

seja, 242 cumpriram todas as ações propostas. Uma parte participou do mapa coletivo, mas não 

respondeu ao questionário final. 

Apesar de estudarem em uma instituição particular de grande porte da região central de 

São Paulo, eles participaram do projeto em sistema de ensino híbrido, que consistiu em uma 

parcela deles acessar as aulas remotamente, por causa da pandemia COVID-19.  

O colégio em questão tem cerca de mil alunos apenas no segmento do Ensino Médio, 

com dez grupos de terceira série, cada grupo com cerca de 30 estudantes matriculados. Todas 

as terceiras séries participarem do projeto. A respeito do colégio, seguem informações 

referentes ao mês de dezembro de 2021 sobre seu perfil, incluindo toda a Educação Básica, 

fornecidas pela secretaria: 

 

Tabela 2 – Perfil da escola 

PERFIL DA ESCOLA 

Matrículas 3624 

Turmas 101 

Turnos de funcionamento Matutino e Vespertino 

Salas de aula 80 
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Docentes 160 

Auxiliares / monitores / tradutores de 

libras 

127 

Total de funcionários 287 

Indicador de Nível Socioeconômico – 

INSE 

Não declarado 

Indicador de Complexidade de gestão Nível 6 

Modalidades / Etapas fornecidas Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais 

do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Fonte: Secretaria escolar do Colégio Mackenzie, 2021. 

 

Ainda que o colégio não tenha disponibilizado o INSE (Indicador de Nível 

Socioeconômico), utilizaremos como base a autodeclaração dos estudantes, presente e 

analisada em gráficos mais adiante. 

 

4.3 Primeira ação 

  

A ação inicial, na primeira das 3 semanas planejadas para o projeto, foi a de apresentar 

o projeto por meio de uma enquete anônima, espelhada na tela da sala de aula, com dez 

fotografias de Grafites variados retirados da cidade (Figura 7). Alguns de autores famosos, 

como Osgêmeos e Kobra; outros de lugares populares, como o beco do Batman; uma minoria 

de autores anônimos, mesclando inclusive Grafites de grafismos e traços mais simples ou 

mesmo de “tags”, os nomes estilizados dos grafiteiros, que acabam formulando um jogo de 

comunicação urbana muito parecido com o que se tem como pichação, porém com cores mais 

vibrantes.  

Nesta primeira ação, os estudantes, sem explicações prévias sobre o tema para evitar 

influência no resultado, votaram em quais imagens eles consideram arte. Com esta votação, 

produzida por meio da ferramenta Mentimeter, pudemos levantar o conhecimento prévio dos 

estudantes sobre o conceito de Grafite e também revelar possíveis diferenças na atribuição de 

valor artístico e estilos. 
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Figura 7 - Autora. Sequência de imagens avaliadas pelos estudantes na ação 1. 

 

Fonte: Acervo próprio.  

 

Os estudantes deveriam, em silêncio (para não influenciar os colegas), votar apenas nas 

imagens que eles consideravam arte. Alguns alunos perguntavam qual o limite entre algo ser 

considerado arte ou não. Quando havia esse tipo de questionamento, mencionávamos que, 

apesar de haver um grupo de curadores artísticos especializados em decidir o que é ou não arte, 

naquele momento o critério era pessoal. Dos dez grupos participantes, somando 190 

participações nesta primeira dinâmica, foram poucas as vezes em que esse tipo de pergunta 

ocorreu. 
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Figura 8 - Autora. Resultado da enquete inicial, ação 1. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução: “É arte?”). 

 

Dentre as dez imagens, as que tiveram mais votos, ou seja, as que foram mais 

valorizadas pelos estudantes, foram as dos artistas mais conhecidos, como Osgêmeos (imagem 

10, com 154 votos, de 190 participações): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Já a imagem com menos votos foi o que chamamos de tag, um registro estilizado do 

nome do grafiteiro, como um jogo visual pela cidade (imagem 7, com 96 votos, de 190 

participações): 

 

 

 

 

Figura 9 - Imagem 10 da enquete. Pintura d’Osgêmeos no centro de São 

Paulo. Frase: “Por baixo de uma parede cinza existe o amor pela cidade.” 
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Figura 10 - Imagem 07 da enquete. Muro de escola com tag colorida. 

 

        Fonte: Acervo próprio.  

 

Com este primeiro levantamento, foi possível reforçar a hipótese de que a linguagem 

artística do Grafite de fato tem uma identificação forte com o público jovem, como previsto. 

Também identificamos que existe um estilo de Grafite que é mais aceito que outros, com 

diferença final de mais de 50% no número de votos. Neste momento, não houve nenhum tipo 

de intervenção intencionando convencer os estudantes de que determinados estilos de Grafite 

eram arte.  

 

4.4 Segunda ação  

 

O próximo passo foi propor que, em grupos, os estudantes levantassem informações 

sobre a origem do Grafite como conhecido atualmente. Depois de algumas pesquisas na 

internet, feitas em língua materna, todos os grupos comentaram oralmente - e em espanhol - 

terem lido que o Grafite tem sua origem em bairros periféricos da cidade de Nova Iorque dos 
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anos 1970. Porém, este tipo de arte era uma linguagem comunicativa visual entre gangues, 

muitas vezes uma demarcação de território relacionada ao comércio de drogas. Não houve uma 

relação imediata entre essa origem e o porquê de, nos dias atuais, o Grafite ser algo de divisão 

entre os cidadãos da cidade de São Paulo. O que houve foram manifestações pontuais sobre o 

fato de a cidade ser uma referência do Grafite e de ter tido os murais da avenida 23 de Maio 

apagadas em 2017.  

Quando questionados sobre o nome do projeto que havia decidido substituir os murais 

por jardins verticais, nenhum dos estudantes soube responder sem ter que pesquisar antes. É 

claro que não era mesmo de se esperar que adolescentes soubessem o nome de um projeto 

municipal de quatro anos atrás, da época em que eles tinham, em média, treze anos de idade. 

Ao se depararem com o nome do projeto “Cidade Limpa”, não demorou para que entendessem 

a relação entre o Grafite e o que seria considerado “sujeira”, o que denota preconceito.  

 

4.5 Terceira ação  

 

A terceira ação, ainda na primeira semana, foi a de produzir e analisar o mapeamento 

dos Grafites que se pode ver de dentro do colégio. A intenção era a de que percebessem, através 

da cartografia, quais bairros que fazem divisa com o colégio e quais têm mais artes urbanas.  

Ao fazerem a pergunta “Por quê isso (o Grafite) está aqui (neste bairro) e não ali 

(naquele bairro)?”, levantamos hipóteses que possivelmente abrirão espaço para a discussão 

sobre a segregação socioespacial.  

Alguns acontecimentos que não estavam previstos tiveram suas consequências nos 

resultados, o que torna o processo mais desafiador e que trouxe insights para os próximos a 

serem realizados futuramente. Até então, o processo foi igual em todos os grupos, apesar de, 

claro, os resultados serem diferentes, pois são seres humanos diversos. Porém, neste ponto, três 

dos dez grupos envolvidos tiveram duas aulas extras em relação aos outros grupos, por uma 

questão logística do colégio. 

Estes três grupos imergiram no tema Grafite de uma forma diferenciada em relação aos 

outros sete: usamos estas duas aulas extras, de cem minutos corridos, no total, para subir até o 

topo do prédio onde aconteceram as aulas naquele momento. Do topo da instituição escolar, em 

um espaço utilizado usualmente pelo CRAAM (Centro de Astrofísica e Astronomia), os 
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estudantes tiveram um momento para visualizar de cima o centro da cidade, o bairro da 

Consolação e o de Higienópolis. De lá, foram convidados a fotografar todos os Grafites que 

pudessem ver para registrá-los em um mapa coletivo que seria analisado pelos outros sete 

grupos que não tiveram essa oportunidade. Estes mapas foram produzidos por meio do 

aplicativo Padlet, que permite a construção de materiais feitos de forma coletiva, sejam estes 

painéis ou mapas. 

 

Figura 11 - Exemplo de mapeamento de Grafites vistos de dentro do colégio. 

 

Fonte: Acervo próprio.  

 

Passados os primeiros momentos de empolgação pela aula externa diferenciada, os 

Grafites fotografados foram analisados por meio de três perguntas: 

 

Quais bairros vocês enxergam daqui de cima? 

Quais deles têm mais registros de Grafites? 

 

Por qual motivo vocês supõem que os bairros Centro e Consolação têm mais Grafites 

que o bairro de Higienópolis? 
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Como responderam a estas perguntas? A hipótese levantada oralmente pelos estudantes 

para responder à terceira pergunta foi a de que, por ser um bairro historicamente elitizado, este 

território não dialogava tão bem com a linguagem do Grafite como os outros dois bairros. Os 

sete grupos que não tiveram a chance de subir até o CRAAM realizaram esta análise 

cartográfica por meio do mapa produzido pelos três primeiros grupos, o que foi um passo não 

previsto, porém muito significativo e real para todos os grupos. O fato de os estudantes serem 

os agentes de levantamento de informação real, concreta, viva e latente foi, de fato, relevante. 

Da mesma maneira, os sete grupos que não participaram da aula externa, mas trabalharam com 

um mapa produzido por seus colegas (e não retirado de uma fonte impessoal, como um site ou 

um livro), também foi interessante do ponto de vista do envolvimento de todos no processo. A 

interação, elemento essencial desta pesquisa, aconteceu para além das turmas. 

Tomando este ponto em consideração, novamente podemos compreender e justificar o 

tema do Grafite como conteúdo para o projeto desenvolvido, já que o público-alvo é composto 

por adolescentes que circulam pela metrópole de São Paulo. Sobre estes jovens há um ponto 

interessante para análise. O grupo que teve a oportunidade de viver uma ação mais interativa, 

todos juntos no topo do edifício, pode experienciar a questão do espaço e mergulhar em uma 

proposta de aula diferente, fluída e inovadora, do ponto de vista de uma aula tradicional. 

 

4.6 Quarta ação 

 

Ainda na primeira aula da sequência de três, na ação 4, lançamos ao estudante o seguinte 

desafio: caminhar pelo trajeto casa-colégio-casa com o olhar intencionalmente sensibilizado 

para encontrar e fotografar Grafites. A escolha livre e após fotografar duas obras por critério 

próprio, notamos que a ação proporcionou autonomia ao jovem estudante (sem que tenhamos 

ditado, por exemplo, “escolha o que você achar mais bonito” ou “os que você mais gostar”.) É 

importante mencionar este item de livre escolha, pois fatalmente ocorreram diferentes tipos de 

Grafite espalhados pelos muitos bairros onde vivem os estudantes, e eles precisam ter esta 

autonomia de trabalhar com o que têm em seus bairros, e não com uma expectativa já desenhada 

na cabeça. Estes dois Grafites dentro do trajeto casa-colégio-casa (um perto da escola e outro 

perto de casa) foram inseridos em um mapa coletivo virtual (que possivelmente se torne também 

afetivo, já que este trajeto foi eleito de maneira simbólica como um tributo à formatura 

iminente). Este trajeto, tão comum a todos eles, para alguns feito por mais de dez anos, deixará 
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de existir em 2022. Ainda que os estudantes sigam em um curso superior na mesma instituição, 

o trajeto não mais será casa-colégio-casa e sim, muito provavelmente, casa-universidade-casa. 

Serão outros caminhos cruzados pelo território, outros afetos, outras percepções e, portanto, 

encerra-se um ciclo para que outro se inicie. 

 

 4.7 Quinta e sexta ações 

 

A segunda semana, na segunda classe, permaneceu reservada para postagem das fotos 

no mapa coletivo, junto a uma breve percepção escrita sobre o que foi registrado em imagem. 

Como foi um momento de produção em língua estrangeira e partilha das fotografias, 

entendemos ser importante deixá-los livres pelo tempo possível para que pudessem circular 

pelo mapa virtual, vendo a cidade e a arte urbana pelos olhos de seus colegas. Este momento 

de ver pelos olhos do outro é o de conversação, de descobrir onde moram os colegas de sala, 

como vão ao colégio, o que sentem quando veem um Grafite, o que enrique a diversidade de 

perfis e o momento de partilha. Estes dados registrados no mapa coletivo serão a base principal 

de material para análise qualitativa, e será também um presente personalizado para cada grupo, 

já que nenhum mapa fica igual a outro. Cada produção do mapa é um registro de caminhos e 

memórias cruzadas, como podemos observar no comentário abaixo, feito pela estudante S. S. 

M. Ela encontra a relação de um espaço físico com pensamentos e sentimentos que tem ao 

passar por ali: 
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Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: “Ainda que seja um grafite recente, me marcou pela força 

que expressa. Cada vez que passo em frente a ele, penso nos desafios que enfrentarei durante o dia 

e lembro que, até nos piores momentos, nos que se necessita de ajuda, haverá gente que me apoie. 

Nos dias que me sinto mais desanimada, esta obra de arte me lembra da força que tenho e o tanto 

que posso confiar nos demais.”). 

 

Os estudantes foram orientados a buscar, no espaço de tempo de uma semana, dois 

Grafites dentro do trajeto casa-colégio-casa e adicioná-los a um mapa criado por meio da 

ferramenta Padlet, preferencialmente uma obra perto do colégio e outra próxima a casa, para 

que a diferença entre estilos fosse visível mais à frente, como já descrito anteriormente. As 

primeiras reações dos estudantes foram de questionamentos pessoais, como, por exemplo, o 

fato de alguns morarem muito próximos ao colégio e não terem, na concepção deles, nenhum 

Grafite para registrar. Ou morarem muito perto de estações de metrô e passarem a maior parte 

do trajeto casa-colégio-casa dentro do meio de transporte subterrâneo, onde não há acesso visual 

Figura 12 - Autora. Relato de estudante. 



63 

 

a possíveis Grafites pelo caminho. A estas perguntas, a resposta foi sempre a mesma: trabalhe 

com o que encontrar. Não houve pedido nenhum sobre estilo de Grafite, ou nenhuma relação 

da nota final atribuída aos trabalhos dos estudantes e o estilo de arte urbana fotografada por 

eles. O que houve foi a orientação sobre a qualidade fotográfica dos painéis, orientações básicas 

como não fotografar contra a luz do sol ou ser cuidadoso ao fotografar em movimento para que 

não gerasse uma imagem distorcida. 

A parte mais interessante destas instruções foi perceber a reação dos alunos ao 

entenderem o porquê de o projeto propor o trajeto casa-colégio-casa, fato que eles não 

compreenderam sozinhos. Quando explicado a eles que tal trajeto havia sido pensado não 

apenas para diversificar a localização dos registros e, assim, enriquecer a troca de experiências 

culturais, mas também para valorizar, honrar e lembrar deste caminho traçado diariamente que 

deixaria de existir em breve, muitos estudantes se emocionaram. Como era mês de setembro e 

eles teriam aulas até fim de novembro seria a despedida deles da Educação Básica. Quisemos 

deixar bastante claro que era um projeto de despedida, de encerramento de um ciclo, o fim de 

uma etapa escolar e início da vida adulta, que exige mais independência e maturidade. 

Como nesta instituição também são ofertados cursos superiores, em todos os grupos 

houve pelo menos uma manifestação argumentando que o trajeto não deixaria de existir no ano 

seguinte, pois eles seguiriam estudando ali. A estas manifestações a resposta também oi a 

mesma: o trajeto casa-colégio-casa terá seu ciclo encerrado agora, para que outro ciclo comece: 

o casa-universidade-casa. Já não seria o mesmo grupo cruzando seus caminhos pela cidade, e 

sim outros elementos, outras experiências pessoais-territoriais.  
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Figuras 13: A e B - Autora. Exemplos de mapas produzidos pelos estudantes. 

Figura A. 

 

 

 

           Figura B. 

 

            Fonte: Acervo próprio. 

 

Durante estes sete dias de investigação territorial, o que houve, em todos os grupos, 

foram estudantes, pelo menos um por grupo, enviando mensagens afirmando que não havia 

Grafite no trajeto casa-colégio-casa ou que, por não estarem morando na cidade de São Paulo 



65 

 

e não terem Grafite em suas cidades (o contexto pandêmico colaborou com a mudança de 

muitas famílias para cidades do interior ou mesmo estudantes remotos de outros estados do 

país). Nestes casos, a orientação foi novamente para que se trabalhasse com o que era possível. 

Estes estudantes acabaram participando do mapa coletivo com fotos de muros ou fachadas 

comerciais pichadas, mas se mostraram frustrados em não ter desenhos como os que apareciam 

no centro de São Paulo, por exemplo. Em todos os casos em que houve esse tipo de argumento, 

o que ficou evidente é que, para os estudantes, Grafite é uma linguagem artística diferenciada 

em relação à pichação. Para eles, esta não é arte, pois não é bonita.  

A criação dos mapas coletivos-afetivos teve um movimento interessante de ação virtual: 

os estudantes, ao adicionarem seus registros fotográficos e impressões, também podiam circular 

pelo mapa visitando registros de seus colegas. Assim, por 50 minutos eles circularam pela 

cidade por meio dos olhares de seus pares. Foi interessante perceber, por exemplo, que diversos 

Grafites foram fotografados mais de uma vez e geraram sensações diferentes em cada um dos 

participantes. Vejamos alguns deles: 

 

Figura 14 - Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: Esta pintura me marcou em 2018, quando 

comecei a estudar no Mackenzie e, cada vez que via esta arte, me lembrava de como 

me sentia um peixe fora d’água porque ainda estava me adaptando.). 
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Figura 15 - Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: Gosto muito do lugar que eu moro pela energia boa que 

me dá. O [bairro] Limão é um lugar alegre e agitado, com gente de todo tipo e cheio de 

novidades. Então, na minha opinião, o grafite da imagem mostra bem essa comunidade, com 

elementos coloridos, que representam a diversidade e surrealistas, para simbolizar a esperança 

e as novas possibilidades que trazem o bairro. Como diz o autor: Sonhe. Além disso, sempre 

que me encontro com essa arte, me dá uma sensação de conforto, porque sei que estou perto de 

casa.). 
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Figuras 16 A e 16 B - Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

Figura 16 A 

 

 

 Figura 16 B 

 

Acervo próprio. (Tradução livre: Creio que esta pintura é muito bonita porque apresenta 

pássaros no meio de uma grande cidade como São Paulo. Na minha opinião, isso representa a 

liberdade do indivíduo, que muitas vezes é retirado ou debilitado pela cidade, seja por críticas 

externas ou dogmas internos.). 
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Figura 17 - Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

 

      Figura 17. Acervo próprio. (Tradução livre: Nunca tinha visto, mas gostei muitíssimo.). 

 

Figura 18 - Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: Gosto muito deste grafite pois retrata uma mulher e 

não há muitos grafites de mulheres onde eu moro. Sempre que vejo este grafite, me lembro da 

força das mulheres, todas as batalhas que temos que enfrentar todos os dias, todos os abusos 

que sofremos e como somos capazes de superar tudo isso.). 
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Figura 19 - Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

 

 Figura 19. Acervo próprio.  

 

Figura 20 - Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: Este grafite é o último que vejo antes de chegar ao colégio 

e, ainda que não tenha entendido bem a mensagem, me pareceu interessante. Porém, há algo que 

me intriga. Na minha opinião, a palavra principal que resume o grafite é “conexão”. Podemos 

observar uma criatura que, ainda que conectada por vários cabos, está muito distante. Quem nunca 

se sentiu tão distante e tão perto de tudo, tão conectado? O que me pareceu engraçado, se é 

possível dizer isso, é que, do ângulo que tirei a foto, os cabos da rede elétrica também cortam o 

grafite. Ou seja, a criatura tem uma relação de conexão tanto vertical quanto horizontal, e estas 

interações ocorrem simultaneamente. As linhas, os objetos, as figuras que compõem o grafite o 
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tornam mais divertido e leve, dando um ar juvenil e colorido à monotonia cinza da cidade. É 

impossível não olhar este grafite. Se a intenção é chamar a atenção, atingiu com sucesso. (...)). 

 

Figura 21 – Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

 
Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: Sou só eu ou tudo está ficando mais louco lá fora?). 

 

Figura 22 – Autora. Exemplos de textos produzidos pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: (...) Considero este grafite simplesmente brilhante. 

Primeiro, o lugar escolhido para ser desenhado dialoga com a profundidade da situação do 

personagem- abandonado, tratado como lixo pela sociedade. Em segundo lugar, fala muito sobre 

o que é ser cidadão de uma cidade enorme, de um mundo globalizado, no qual, muitas vezes, 
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não há espaço para o íntimo, para o particular. O multifacetático dos Coringas, quase 

perfeitamente representa nossa sociedade. O sentimento de inadequação em certos contextos, a 

sensação de solidão, tudo reflete um pouco da sociedade. Encerro com uma frase do próprio 

Coringa: “Durante toda minha vida, não sabia se realmente existia. Porém, existo, e as pessoas 

começam a se dar conta.” Quando tirei a fotografia, comecei a me dar conta. Uma vez que me 

dei conta, não quero deixar de notá-lo, porque...porque...a vida é assim.). 

 

Outra dinâmica interessante foi ouvir comentários entre eles sobre Grafites que estavam 

no caminho e que nunca haviam sido observados; ou sobre o quanto a moradia dos integrantes 

do grupo estava distribuída pela cidade, formando um mapa bastante amplo e diverso. Foram 

momentos agradáveis de mediação cultural, nos quais, no papel de professora, via de regra, não 

tive que fazer nenhum esforço para que os estudantes interagissem entre eles observando os 

registros uns dos outros; a curiosidade deles pelos registros de seus pares foi natural. 

Um ponto de relevância nesses registros fotográficos é que quase não apareceram tags 

nas fotografias. Os registros têm um padrão implícito buscado pelos estudantes: desenhos 

coloridos e alegres ou com teor de crítica social (a maioria). Apenas nomes desenhados nos 

muros, ainda que tenham em si uma técnica gráfica e sejam bastante coloridos também, 

apareceram em apenas três registros, dentre todos os dez grupos.  

Este número ínfimo chamou nossa atenção e, mais uma vez, como se tratava de um 

projeto, ajustamos uma parte do próximo passo a fim de levantar hipóteses que explicassem tal 

exclusão. 

 

4.8 Sétima e oitava ações 

 

Por fim, a terceira e última aula foi reservada para a conclusão do projeto, por meio da 

partilha do link definitivo de cada mapa por grupo e para que os alunos pudessem responder a 

um questionário com as seguintes perguntas: a que distância vivem do colégio, a que classe 

consideram que seu bairro pertence, se o bairro em que vivem tem Grafites, se estes existentes 

no bairro onde vivem se parecem com os da região central (Avenida Consolação, Minhocão, 

Praça Roosevelt, entre outros) em estilo e em quantidade e se o projeto mudou sua maneira de 

ver o mundo. (YOUNG, 2007) Estes dados levantados serviram como material de análise para 

refletir sobre o processo investigativo em questão. 
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Em seguida, foi acrescentada uma pergunta sobre a aparição pouco frequente das tags 

nos mapas coletivos, apesar das mesmas terem sido consideradas artes em um primeiro 

momento. A pergunta abria espaço para hipóteses dos alunos sobre esta aparição pouco 

frequente. As respostas apontam para uma observação que, no geral, trazem a expressão “não 

transmite nenhuma mensagem” e que foram frequentes neste item de resposta. Vejamos alguns 

exemplos: 

 

Figura 23 - Autora. Exemplos de respostas registradas pelos estudantes. 

 

 Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: Assinale a distância que você vive do colégio.). 

 

Figura 24 - Autora. Exemplos de respostas registradas pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre: Assinale a classe social a que você considera que pertence 

seu bairro.). 
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Figura 25 - Autora. Exemplos de respostas registradas pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre e respectiva: SP é uma cidade mundialmente 

conhecida pelos grafites. Antes do projeto, você já considerava ARTE essas 

intervenções visuais DO CENTRO (perto do colégio)? / E no seu bairro, existem 

grafites?). 
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Figura 26 - Autora. Exemplos de respostas registradas pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre e respectiva pergunta: Na sua percepção, sobre os grafites 

do bairro, eles se parecem com os do centro, no quesito Quantidade? / Na sua percepção, sobre 

os grafites do bairro, eles se parecem com os do centro, no quesito estilo?). 
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Figura 27 - Autora. Exemplos de respostas registradas pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre da pergunta: No início do projeto, tivemos uma 

enquete em que concluímos que consideramos arte todo estilo de grafite, ainda que 

valorizemos mais os desenhos que passam uma mensagem mais concreta. Entretanto, 

durante a montagem do nosso mapa coletivo, raramente apareciam imagens como esta 

(fazendo referência a uma tag), todos buscaram outro estilo de desenho. Qual sua hipótese 

para explicá-lo? Tradução das respostas, respectivamente: Este estilo artístico ainda está 

muito marginalizado, pelo que muita gente ainda não o considera arte./ Minha opinião 

sobre isso é que, como o estilo foi considerado sujo pela polícia, muita gente foi 

influenciada a mudar o estilo para desenhos mais sofisticados e complexos./ Minha 

hipótese para explicar é que esse tipo de desenho é uma assinatura do artista, sem querer 
passar uma mensagem./ As pessoas valorizam obras mais conceituais que essas./ Minha 

hipótese é que esse tipo de grafite é uma marca pessoal do artista, não passa uma mensagem 

concreta./ Creio que as pessoas escolheram os grafites que mais chamam a atenção./ Porque 

é uma linguagem não compreendida pela maioria da sociedade.). 

 

A última pergunta, mais reflexiva, inspirada nas propostas teóricas de Young (2000), 

questiona os estudantes sobre como aquele projeto havia mudado a maneira deles de verem o 

mundo. Uma minoria de respostas demonstra pouco envolvimento com o tema, afirmando que 

não mudou em nada a maneira de ver o mundo, pois a temática já era familiar a eles. Porém, 

desta pergunta surgiram respostas muito bonitas do ponto de vista de pertencimento ao 
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território, da relação desses estudantes com o espaço geográfico que percorrem diariamente e 

que merecem atenção. Feedbacks como “Vi coisas que nunca havia prestado atenção antes”, ou 

“Não consigo mais ver a cidade da mesma forma” e “Agora vejo arte em todos os lugares” 

foram muito frequentes.  

Compartilhamos na íntegra alguns destes feedbacks e que estão em espanhol, haja vista 

o nosso trabalho neste componente curricular e, a seguir, no próximo capítulo, convidamos o 

leitor para que se junte a nós em uma análise dos resultados obtidos. 

 

Figura 28 - Autora. Exemplos de respostas registradas pelos estudantes. 

 

Fonte: Acervo próprio. (Tradução livre da pergunta: No que este projeto mudou sua forma 

de ver o mundo?; Tradução livre das respostas, respectivamente: Me mostrou que arte não 

é só o que a sociedade considera bela, mas sim também o que representa um povo, inclusive 

quando ele está marginalizado./ De fato, este projeto mudou muito minha forma de ver o 

mundo, já que sempre admirei muito o grafite e creio que todos são bonitos, além de sempre 

ter um significado ou uma mensagem por detrás./ Agora presto mais atenção nas ruas, 

apreciando mais todo tipo de arte./ Me ajudou a valorizar mais as artes urbanas, mesmo 

quando não estão assinadas por artistas famosos./ Não mudou muito porque tive aulas de 

arte sobre grafite quando tinha 11 anos, portanto sempre gostei de grafite./ Não mudou 

muito, porque sempre gostei de grafites./ Nunca pensei sobre como vemos diferentes 

grafites, sendo mais fácil de compreender ou não. Portanto, todos são artes, mas com 

diferentes propósitos.). 
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5 DA ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Por meio destas interações nas aulas de espanhol pudemos inferir uma resposta para 

nossa pergunta investigativa: o Grafite pode ser uma estratégia de interação com o território no 

sentido de ser uma linguagem artística que dialoga bem com os jovens, por meio das cores 

intensas e das mensagens de conteúdo crítico social. Também pode ser uma estratégia de leitura 

de paisagem, trazendo à tona diversas e amplas discussões sobre a segregação socioespacial, a 

diferenciação dos espaços territoriais e que são lidas por meio do Grafite. Em terceiro lugar, 

este tipo de arte pode ser uma estratégia de percepção de conexão afetiva com o território no 

sentido de revisitar espaços e trajetos que sempre foram frequentados, porém, com um olhar 

renovado, como se este espaço fosse desconhecido, apesar de frequente. Tudo isso é uma forma 

de “rever” o espaço, conectando-o às próprias experiências e não o tratando apenas como lugar 

para transitar, e sim lugar para pertencer, importar-se, identificar-se (ou não), refletir, guardar 

memórias conscientes.  

Do ponto de vista da língua adicional, o Grafite, assim como outras estratégias que 

levem o estudante a pensar a cidade de forma diferenciada, são escolhas favoráveis à 

aprendizagem de novos vocábulos que dificilmente seriam encontrados em um material 

didático tradicional. Foi satisfatória a produção oral e escrita dos estudantes, fato este atribuído 

ao engajamento que o tema produziu. Dificilmente a mesma quantidade de conversação e 

produção escrita seria viável se o tema não dialogasse bem com o público-alvo. 

Além disso, mais do que propor simplesmente um conteúdo, este tipo de abordagem 

com temas transversais que fazem parte da realidade do grupo inverte a sequência de 

planejamento pedagógico exercida tradicionalmente: não se parte do objeto de conhecimento 

proposto para o desenvolvimento de um projeto que utilize este conteúdo. Na realidade, 

olhamos para as habilidades que o docente deseja desenvolver (neste caso, por exemplo, a 

habilidade de reconhecer e valorizar linguagens artísticas diferentes do padrão existe foi 

claramente alcançada) e, a partir desta habilidade desejada é que se desenvolve o projeto (mapas 

coletivos em que os alunos lançam suas próprias fotografias de Grafites da cidade, junto com 

pequenas frases de sua autoria). Durante o processo surgem demandas para que os estudantes 

consigam se expressar a partir de quatro habilidades básicas (falar, ouvir, ler e escrever). Estas 

demandas são levantadas pelo grupo de estudantes e cabe ao professor o papel de mediar este 

conhecimento (corrigir palavras mal pronunciadas ou mal escritas por frequência, descobrir 
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como se dizem determinadas palavras, melhorar frases que poderiam ser escritas ou ditas de 

outra forma, por exemplo). A este processo pedagógico chamamos planejamento reverso 

(ROLDÃO, 2007). 

Após analisar as respostas registradas pelos estudantes é possível perceber três pontos 

que podem ser levados em consideração em práticas futuras: existe um estranhamento dos 

alunos ao propormos produções acadêmicas mais práticas, dinâmicas e diferenciadas, menos 

óbvias; ocorre uma transformação do modo de verem e perceberem seu próprio território e; por 

fim, a identificação dos estudantes com a linguagem do Grafite está conectada às suas cores e 

formas. Vamos entender cada um deles de modo mais detalhado. 

 

5.1 Sobre a relação dos estudantes com processos de aprendizagem 

 

Ainda que muito se fale sobre metodologias ativas, como já mencionamos aqui, toda 

cultura escolar parece basear-se em metodologias tradicionais e comportamentais, fato que 

reflete na postura dos estudantes quando uma proposta é considerada criativa, inovadora e 

alternativa. Quase todo o processo de registro, ao acontecer em sala de aula e não ter uma data 

determinada para terminar, também gera estranhamento e quase desconforto por parte dos 

estudantes, tão acostumados com modelos de produção mais concretos e pré-determinados. 

Talvez isso aconteça porque a cultura do ensino-aprendizagem brasileiro ainda caminha a 

passos lentos e qualquer implantação diferenciada causa não só estranhamento aos estudantes 

como também aos gestores escolares e aos meus pares. Este se torna, portanto, um elemento 

tão desafiador que pode trazer significativos momentos de interação neste processo de 

aprendizagem. 

Inferimos que os perfis das juventudes, por serem tão diversos, também são vistos como 

fatores comportamentais que afetam sua relação com o processo de aprendizagem. O texto da 

BNCC (2018) prospecta um perfil de estudante ativo, protagonista do próprio processo de 

aprendizagem e, de acordo com o trecho a seguir: 

 

O trabalho com a Arte no Ensino Médio deve promover o cruzamento de 

culturas e saberes, possibilitando aos estudantes o acesso e a interação com as 

distintas manifestações culturais populares presentes na sua comunidade. O 

mesmo deve ocorrer com outras manifestações presentes nos centros culturais, 

museus e outros espaços, de modo a garantir o exercício da crítica, da 
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apreciação e da fruição de exposições, concertos, apresentações musicais e de 

dança, filmes, peças de teatro, poemas e obras literárias, entre outros. Nesse 

sentido, é fundamental que os estudantes possam assumir o papel de 

protagonistas como apreciadores e como artistas, criadores e curadores, de 

modo consciente, ético, crítico e autônomo, em saraus, performances, 

intervenções, happenings, produções em videoarte, animações, web arte e 

outras manifestações e/ou eventos artísticos e culturais, a ser realizados na 

escola e em outros locais. Assim, devem poder fazer uso de materiais e 

instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais, em diferentes 

meios e tecnologias. (BRASIL, 2018, p. 474-475). 

 

A relação com manifestações culturais, com a multiculturalidade, especialmente em se 

tratando de grupos com acesso à tecnologia informativa, não cabe apenas ao campo das Artes. 

Nesta pesquisa, fica claro como a arte é interdisciplinar como essência e leva a interpretações e 

leituras cada vez mais amplas. 

Movidos e legitimados por séculos de uma educação formal tradicional e 

comportamental, cujo professor é o protagonista dos processos de construção de conhecimento, 

podemos nos questionar se este estudante já existe ou é ainda uma espécie de expectativa. Os 

jovens parecem inquietos quando uma pergunta não é respondida de forma direta. Afinal, o 

Grafite é arte como as outras? E a pichação, é arte separada do Grafite? Por que um estilo é 

aceito socialmente e outro não? Por que alguns bairros têm mais Grafites do que outros? Por 

que alguns estilos de Grafite estão mais presentes em determinados bairros da cidade? Por que 

as tags são menos valorizadas que os grandes painéis? Foram diversas perguntas sem respostas 

fechadas ou estabelecidas, não por desejo de deixar perguntas sem respostas, mas pela intenção 

de fazer com que os estudantes pensem por si mesmos, exercitem o pensamento crítico, 

transformem toda imensa quantidade de informação em conhecimento construído pessoal e 

significativamente.  

Não foram poucos os episódios em que percebemos os estudantes incomodados por não 

terem uma resposta final pronta, que encerrasse as discussões. O processo de transformação dos 

estudantes em seres críticos é, como o próprio termo permite compreender, algo gradual. Como 

mencionado no primeiro capítulo desta pesquisa, o adolescente da geração atual é, sim, muito 

mais informado, inquieto e crítico do que o de gerações anteriores. Ao mesmo tempo, não 

podemos afirmar que a educação como um todo (incluindo todos os atores da escola) está 

preparada para transformações bruscas nos processos de ensino-aprendizagem. O que se vê é, 

ainda, um amontoado de informações aleatórias e desconectadas, advindas de diversas fontes 
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de conhecimento, formais e, principalmente, informais e digitais. Sob esta perspectiva, fazem 

sentido as críticas ao texto da BNCC, especialmente as que estão no Capítulo 1, afirmando que 

o novo documento fomenta mais competências e habilidades do que o conhecimento em si. Não 

podemos afirmar que exista uma forma predominantemente mais correta do que outras de 

educar nossos adolescentes, porém, temos ciência de que a necessidade de ensinar a aprender é 

real, urgente e não linear, ou seja, caminha a passos largos para que cada aluno desenhe o 

próprio caminho de conhecimento, personalizando-o enquanto aplica suas escolhas e interesses 

ao processo de aprendizagem. Ainda que existam interesses em comum, cada estudante 

consome informações aleatórias de fontes diferentes, construindo visões de mundo diferentes 

entre si. 

Sobre transformar incontáveis informações aleatórias em conhecimento, Yuval Harari 

(2018, p. 322), dialogando com este raciocínio, afirma, ao falar do mundo contemporâneo, que: 

 

Num mundo assim, a última coisa que um professor precisa dar a seus alunos 

é informação. Eles já têm informações demais. Em vez disso, as pessoas 

precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a 

diferença entre o que é ou não importante e, acima de tudo, combinar os 

muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. (HARARI, 

2018, p. 322). 

 

Em outras palavras, o que Harari afirma é que, dentro desta proposta de projeto, a figura 

do professor poderia trazer diversas informações já formatadas sobre a linguagem do Grafite, 

porém, tal ação se torna mais relevante e significativa se o próprio estudante, junto a seus pares, 

compartilhasse informações que já tem e, juntos, eles construíssem uma linha de raciocínio. O 

papel do professor deixa de ser de “despejador de informações” para um mediador que coleta 

o que já existe de informação sobre o tema e acrescenta o que considerar ausente. 

 

 5.2 Sobre a aproximação com o território onde habitam 

 

Em relação ao segundo apontamento, sobre o próprio território, que se refere à cidade 

de São Paulo, percebemos que a maior parte dos estudantes muda positivamente a maneira de 

lidar com a rua ou com os muros. Termos como “apreciar a cidade” são recorrentes, levando-

nos à conclusão de que esta experiência estética não era, anteriormente, comum nem fluída, 

ainda que seja este o espaço percorrido pelos alunos todos os dias. Tomemos como símbolos 
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desta transformação do olhar em direção à cidade os seguintes registros à pergunta, inspirada 

em Young (2007) “¿En qué este proyecto te cambió la manera de ver el mundo?” (Em que 

este projeto mudou sua forma de ver o mundo?): 

Notar o grafite: obras antes ignoradas são notadas. 

Empecé a notar más el graffiti y a darle más valor, viendo como pueden embellecer la ciudad 

y nuestra vida cotidiana. (Estudante M. T. G.) (Comecei a notar mais o grafite e dar-lhe mais valor, 

vendo como podem embelezar a cidade e nossa vida cotidiana.) 

Este proyecto me hizo reflexionar y darme cuenta más de los grafitis que había cada día, pero 

no prestaba atención a lo que significaban para mí. (Estudante B. C.) (Este projeto me fez refletir e me 

dar conta dos grafites que havia cada dia, mas que não prestava atenção ao que significavam para mim.) 

Me hizo darme cuenta de que hay muchos diseños bonitos por ahí, que la mayoría de las veces 

pasan desapercibidos para la gente. Todavía hay muchas cosas hermosas. (Estudante C. D. A.) (Me fez 

dar conta de que há muitos desenhos bonitos por aí, que, na maioria das vezes, passam despercebidos. 

Ainda há muitas coisas bonitas.) 

Sí, nunca me había detenido a ver lo fresco y hermoso que es el grafiti en São Paulo, siempre 

lo recorrí de frente y presté atención, ahora voy a estar más atento al arte circundante. (Estudante D. 

N.) (Sim, nunca havia parado para ver quão fresco e bonito é o grafite em São Paulo, sempre andei para 

frente e prestei atenção, agora vou prestar mais atenção ao redor.) 

Me ayudó a comprender y a dar más valor a estos cuadros en las paredes. Para mí, la busca de 

un grafiti interesante para sacar la foto me hizo prestar más atención a todas las pinturas que existen 

en mi camino, descubrí algunas que nunca había visto antes, fue realmente genial. (Estudante M. N.) 

(Me ajudou a compreender e dar mais valor a estes quadros nas paredes. Para mim, a busca de um grafite 

interessante para tirar a foto me fez prestar mais atenção às pinturas que existem no meu caminho, 

descobri algumas que nunca havia visto antes, foi realmente genial.) 

  

A relação dos estudantes com a arte urbana parece ter mudado para melhor, já que, ao 

ativar um modo de atenção plena ao olhar a cidade, algumas obras passam a ser notadas, 

finalmente (como exposto nas imagens 14, 15 e 19, presentes aqui em capítulos anteriores). É 

um privilégio perceber que este projeto ajudou os estudantes a estarem mais disponíveis para a 

arte e a perceberem que a cidade é, ao mesmo tempo, um cenário problemático do ponto de 

vista social, e um museu acessível a tantos. Ou seja, a transformação de estar disponível para a 
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arte e percebê-la disponível para si, mesmo distante dos museus institucionalizados, foi um 

ponto relevante durante nossa pesquisa. 

Atenção plena: para a observação atenta de uma obra de arte, é preciso deixar 

multitarefas de lado e apreciar o momento presente. 

 

Este proyecto me hizo más consciente del graffiti en mi camino y comencé a prestar más 

atención incluso las pintadas. (Estudante L.L.V.) (Este projeto me tornou mais consciente do grafite no 

meu caminho e comecei a prestar mais atenção, inclusive nas pichações.” 

Este proyecto me hizo mirar el camino a casa a Mackenzie con mucho cuidado, tratando de 

encontrar algún grafiti que me llamara la atención. Fue interesante observar un camino que llevo 

haciendo tres años de forma robótica, con una atención diferente y sincera. Por lo tanto, me di cuenta 

de lo importante y diferente que es la experiencia de poner tu atención plena en las cosas que te rodean, 

que a menudo pasan desapercibidas. (Estudante Y. F. E.) (Este projeto que fez olhar o caminho de casa 

ao Mackenzie com muito cuidado, tratando de encontrar algum grafite que me chamasse a atenção. Foi 

interessante observar um caminho que há três anos faço de forma robótica, com uma atenção diferente 

e sincera. Portando, me dei conta do quão importante e diferente é a experiência de colocar sua atenção 

plena às coisas que te rodeiam, que frequentemente passam despercebidas.) 

Cambió la forma de prestar atención a la ciudad, ya que necesitaba buscar una pintura. Prestar 

atención a la ciudad me hizo ver cosas que no había visto, como una tienda y otras. (Estudante L. C. 

F.) (Mudou a forma de prestar atenção à cidade, já que necessitava buscar uma pintura. Prestar atenção 

à cidade me fez ver coisas que não havia visto, como uma loja e outras [coisas]). 

 

Estes três primeiros exemplares de resposta nos deixam evidente a atenção plena ao 

próprio caminho, antes desprezada, ou por desconhecimento, ignorada. É como se o tempo, tão 

escasso na rotina paulistana, tivesse desacelerado e, por meio da contemplação da arte de rua, 

a rotina cedesse minutos vividos em câmera lenta. Esta observação em “câmera lenta” dos 

caminhos feitos diariamente nos leva a outros desdobramentos, como ver coisas na rua que 

sempre haviam estado lá, mas nunca haviam sido vistas, como lojas, exemplo mencionado na 

última resposta e também na Imagem 17, presente em capítulos anteriores. 

Sigamos, por meio de algumas outras respostas, com outro aspecto segmentado no que 

percebemos como uma mudança no olhar em relação à cidade: 
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• Compartilhar com os demais: todo conhecimento é parte individual, parte coletiva. 

 

Este proyecto me hizo mucho más consciente de la presencia de graffiti al caminar por la 

ciudad, a menudo me he encontrado parado frente a murales y graffiti admirándolos y preguntándome 

cuál es el propósito de las obras. También compartí mucho de lo que aprendí con los miembros de mi 

familia. (Estudante N. F.) (Este projeto me fez muito mais consciente da presença do grafite ao andar 

pela cidade, com frequência me vi parado diante de murais e grafites admirando-os e me perguntando 

qual o propósito das obras. Também compartilhei muito do que aprendi com os membros da minha 

família.) 

Con este trabajo pude ver el mundo artístico a través de los ojos de mis amigos. Además de 

enseñarme cómo vivimos en un gran museo y el arte está en todas partes. (Estudante J. O.) (Com este 

trabalho pude ver o mundo artístico através dos olhos dos meus amigos. Além de me ensinar como 

vivemos em um grande museu e a arte está por todas as partes.) 

 

 Assim como na primeira leva de respostas, em que observar a cidade atentamente leva 

a outros desdobramentos, estar disponível para a arte urbana nos leva a um outro 

desdobramento, que é o compartilhamento com os demais, como familiares ou amigos. Em 

especial, cabe mencionar o nome do projeto Caminos Cruzados, enaltecendo o quanto a cidade 

feita por todos eles em seus caminhos diários.  

 

• Reflexão: é preciso parar, sentir e pensar. 

 

Ya había empezado a prestar más atención a mi entorno, el proyecto cambió mi percepción 

sobre el mundo. Buscando en cualquier lugar de la ciudad encuentro una interpretación sobre un 

grafiti, una grieta en el suelo. Este proyecto me ayudó a poner en práctica más para interpretar el 

mundo. (Estudante S. D. B.) (Eu já havia começado a prestar mais atenção ao meu entorno, o projeto 

mudou minha percepção sobre o mundo. Buscando em qualquer lugar da cidade, encontro uma 

interpretação sobre um grafite, uma fenda no chão. Este projeto me ajudou a colocar mais em prática a 

interpretação do mundo.) 

Me hizo prestar más atención a los detalles de mi ciudad y reflexionar sobre la vida urbana y 

sus problemas. (Estudante J. P. S.) (Me fez prestar mais atenção aos detalhes da minha cidade e refletir 

sobre a vida humana e seus problemas). 



84 

 

Este proyecto amplió mi visión del mundo, enfatizando la diversidad de estilos y formas de vida. 

(Estudante A. C. F.) (Este projeto apliou minha visão de mundo, enfatizando a diversidade de estilos e 

formas de vida.) 

O ato de refletir sobre a cidade e sobre o mundo é positivamente observado nas 

respostas, assim como nas imagens 21 e 22, do mesmo estudante, presentes em capítulos 

anteriores. Como consequência, há a geração de mais perguntas que respostas. Por outro lado, 

talvez seja esta a grande vantagem e o grande desafio de projetos pedagógicos como este, visto 

que a incerteza nos leva à dúvida e à inevitável reflexão. 

 

• Telefone celular deixado de lado: antes de fotografar, olhar atenta e exclusivamente. 

 

Me hace pensar que todo puede traernos alguna reflexión. Pasamos tanto tiempo en nuestros 

teléfonos móviles donde quiera que vayamos, especialmente en el coche, que a menudo nos perdemos 

un arte en el camino. (Estudante T. M. M.) (Me faz pensar que tudo pode nos trazer alguma reflexão. 

Passamos tanto tempo nos nossos celulares onde quer que estejamos, especialmente no carro, que 

frequentemente perdemos uma arte no caminho.) 

Si, ahora miro para cima em lo minhocão y em lá ciudade (SIC) toda. (Estudante I. D.) (Sim, 

agora olho para cima no Minhocão e em toda a cidade.) 

 

 Ainda que a tecnologia educacional usada de forma intencional e bem direcionada tenha 

sido um dos pilares desta pesquisa, parece-nos clara a dependência da maioria dos jovens ao 

mundo virtual, especialmente a seus aparelhos de telefone celular. Aparelho este que, inclusive, 

foi usado para registrar os Grafites e postá-los nos mapas coletivos. Entretanto, ver que o projeto 

os fez perceber que olhavam mais “para baixo” (fazendo uma referência à posição usual da 

utilização de aparelhos celulares) e agora olham mais “para cima” (fazendo uma referência ao 

olhar em direção aos Grafites) é reconfortante. É uma confirmação do que discutimos tanto 

nesta pesquisa: é a interação que faz diferença e não a tecnologia, apesar desta ter tornado boa 

parte do projeto possível no limite de tempo escasso que tínhamos. 
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• Interpretação do mundo: se eu mudo meu olhar, minha leitura de mundo muda 

também. 

 

Cambió la forma en que valoro las artes de la calle, especialmente el graffiti en mi ciudad. Hoy 

miro estas artes con otra interpretación, con otros ojos. (Estudante M. C. S.) (Mudou a forma em que 

valorizo as artes de rua, especialmente o grafite na minha cidade. Hoje olho estas artes com outra 

interpretação, com outros olhos.) 

 

Este proyecto me mostró cómo el grafitti es una representación importante de las vidas de 

quienes lo hicieron, pero representa cosas diferentes para todos los que lo ven. La interpretación del 

graffiti puede llevarnos a partes de nosotros mismos que antes no conocíamos. (Estudante A. B.) (Este 

projeto me mostrou como o grafite é uma representação importante das vidas de quem os fizeram, mas 

representa coisas diferentes para os que os veem.) 

 

 Perceber a forma de interpretação do mundo ao seu redor é o que deseja todo educador 

aos seus estudantes, resultado este que parece evidente nas respostas, assim como na imagem 

18, presente em capítulos anteriores. Admirando as obras, observando nelas traços diferentes, 

estilos plurais em diversos pontos do território, os faz questionar sobre vários “porquês”. Afinal, 

por que há mais Grafite em uma parte da cidade do que em outra? Por que alguns são legalizados 

e pagos e outros não? Por que alguns estão nos museus e outros não? Por que existe a divisão 

entre Grafite e pichação? Por que nunca fomos ensinados a gostar de Grafite como fomos 

ensinados a gostar de outros estilos artísticos?  

São muitas perguntas que surgem e poucas respostas definitivamente traçadas, o que 

incita na mente dos estudantes um senso crítico que não se contenta com respostas prontas, mas 

sim desejam buscar por informações confiáveis para formar uma opinião ou tomar um 

posicionamento. 

 Vale destacar, por fim, ainda sobre este tema da transformação do olhar ante o território, 

que, quando filtrados por classe social autodeclarada, a transformação do olhar em relação à 

cidade, uma espécie de consciência espacial-artística, é mais visível nas classes autodeclaradas 

baixa, média, média-alta e média-baixa, com respectivas respostas similares a “este projeto não 

mudou minha maneira de ver o mundo” de: 0% na classe baixa, 19,5% na classe média, 18,2% 

na classe média-alta e 14% na classe média-baixa. Em contraposição a estas porcentagens 
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expostas, temos 31% das respostas similares a “este projeto não mudou minha maneira de ver 

o mundo” quando o grupo é segmentado como classe alta. Parece importante mencioná-lo, não 

com fins discriminatórios, mas para responder a uma pergunta que havíamos levantado logo no 

início das pesquisas: corremos o risco de o tema não gerar engajamento nos estudantes mais 

privilegiados socioeconomicamente por ser o Grafite uma arte de origem periférica, esta 

histórica e sistematicamente desprestigiada em suas artes? Ao que tudo indica, a resposta para 

tal questionamento é não. Mesmo os estudantes mais privilegiados socioeconomicamente 

demonstram interesse pelo tema e transformação na visão de mundo, mesmo que a mudança 

tenha sido menor do que em outros grupos. 

Ainda assim, entendemos como um resultado positivo, ainda mais se pensarmos que 

este projeto foi desenvolvido com uma média de 50% dos estudantes ainda em sistema de 

ensino híbrido, participando das aulas por meio de computadores e celulares de modo remoto, 

de suas casas, protegendo-se do vírus COVID-19. Alguns estudantes sequer saíram de casa para 

contemplar a cidade buscando fotografar Grafites, pois ainda estavam resguardando-se. A estes 

foi dada a opção de utilizar imagens tiradas de plataformas de mapeamento virtual, como o 

Google Street View, mais uma demonstração de como a tecnologia educacional pode e deve ser 

considerada, desde que haja uma intencionalidade pedagógica, como já defendido no capítulo 

1. 

 

5.3  Sobre a aprendizagem da língua estrangeira 

 

 Tomando em conta esta análise que indica a transformação do olhar em direção ao 

próprio território, a língua estrangeira em si quase fica de lado quando queremos destacar o que 

foi mais relevante quando da experiência do aluno. Isto ocorre não porque a língua não é 

desenvolvida, pelo contrário, a língua espanhola foi usada todo o tempo, tanto na audição e fala 

durante as aulas, quanto na produção escrita dos comentários e na leitura dos vídeos e textos de 

colegas. O que ocorre é que a língua espanhola, neste processo, teve papel de meio e não fim. 

Ela foi usada como meio de conversar sobre a relação entre o território, a arte e seus habitantes 

(nós), e por isso o tema interessou aos estudantes.  

Por exemplo, o estudante I.D., quando questionado sobre “¿En qué este proyecto te 

cambió la manera de ver el mundo?” (Em que o projeto mudou sua maneira de ver o mundo?), 

respondeu: 
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Si, ahora miro para cima em lo minhocão y em lá ciudade toda. (SIC) (Sim, agora olho para 

cima no Minhocão e em toda a cidade.) 

Na resposta do estudante existem erros de ordem lexical e também ortográfica (o correto 

seria “Sí, ahora miro hacia arriba en Minhocão* y en toda la ciudad”). Os erros foram 

comentados e corrigidos de forma individual, já que entendemos que não existia uma lista de 

palavras novas que todos deveriam aprender de forma linear, e sim necessidades de expressão 

orais e escritas individuais, já que o que se quer expressar obviamente varia de estudante para 

estudante.  

Analisemos a seguinte ótica: um adolescente desta geração, tão engajada em seus 

aparelhos móveis, olhando sempre para baixo, nas telas, declara que agora ele “olha para cima 

em toda a cidade”, logo, vislumbramos uma transformação e um aprendizado muito mais 

profundos do que os erros ortográficos e lexicais. Este movimento dialoga bem com a teoria da 

aprendizagem por meio do conteúdo Content Based Strategy, já mencionada neste estudo. Ao 

receber o comentário da professora, certamente não vai mais esquecer que o correto era dizer 

“hacia arriba”, talvez se lembre sempre desta correção ao passar pelo Minhocão. Ou seja, a 

associação positiva entre momentos e lugares mais uma vez pode se fazer presente neste 

processo. 

 

5.4  Sobre o Grafite 

 

O terceiro e último elemento observado é o de que a beleza do Grafite, do ponto de vista 

dos estudantes, está conectada às cores e formas. Muitas vezes a palavra “cor” aparece nas 

respostas dos estudantes para explicar o que eles gostam nos Grafites da cidade. Observando 

respostas retiradas do questionário final, feito via Forms, percebemos que foram apreciados ou 

contemplados porque são coloridos e trazem, em tese, alegria à urbe: 

 

Me cambio la manera de apreciar los graffitis de mi barrio, e de mi ciudad, e esto es muy bueno, 

porque lo adiciono colores en mio (SIC) dia. (Estudante D. L.) (Mudou minha maneira de apreciar os 

grafites do meu bairro, minha cidade, e isso é muito bom, porque acrescento mais cores em meu dia.) 

Ahora veo el mundo con más arte y más colores que antes. (Estudante G. B.) (Agora vejo o 

mundo com mais arte e mais cores que antes.) 
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Veo el mundo con más colores ahora, es genial notar más sobre los grafitis y los mensajes que 

pasan a nuestro alrededor. (Estudante G. M.) (Vejo o mundo com mais cores agora, é genial notar mais 

sobre os grafites e mensagens que passam ao nosso redor.) 

Porém, as tags, expressões bastante coloridas de Grafite, não aparecem na maioria 

esmagadora de imagens produzidas por eles, pois, em suas visões, não passam mensagem 

alguma. Ao serem questionados sobre o porquê de as tags não serem fotografadas com a mesma 

frequência que os outros estilos de desenhos, ainda que fosse considerada Grafite pela maioria, 

alguns levantaram hipóteses: 

 

Creo que este tipo de graffiti no generó tanto impacto en los estudiantes ya que no tiene un 

mensaje claro y es más común que los realizados como proyecto por artistas reconocidos. (Estudante 

A. B. V.) (Creio que este tipo de grafite não gerou tanto impacto nos alunos, já que não tem uma 

mensagem clara e é mais comum que os realizados como projeto por artistas reconhecidos.) 

Pienso que los alumnos optaron por obras que eran más obviamente grafittis, que no causarían 

dudas en la mayoría si eran o no. Además llamaren menos atención, se tiene menos do que hablar de 

dibujos con grafías do que de dibujos "más concretos". (Estudante A. L. G.) (Penso que os alunos 

optaram por obras que eram mais obviamente grafites, que não causariam dúvidas se eram ou não. Além 

de chamarem menos atenção, se tem menos o que falar de desenhos com grafias do que com desenhos 

“mais concretos”.) 

Las personas no han usado los pintados porque son más difíciles de encontrar en buena calidad, 

generalmente se les considera de un estrato más bajo de la sociedad. (Estudante A. B. N.) (As pessoas 

não usaram as pichações porque são mais difícieis de encontrar com boa qualidade, geralmente são 

considerados de uma parte mais baixa da sociedade.) 

El graffiti como uma forma de diseño ahora es socialmente aceptado y está de acuerdo con los 

estándares sociales y es por eso que se lo ve como algo hermoso. Ya este otro tipo de graffiti contradice 

la estética, poniéndose como una forma de manifestación y por ello, molestando a mucha gente y no 

resultando em algo muy atractivo para la mayoría que lo considera como algo que "ensucia" la ciudad. 

(Estudante A. C. S.). (O grafite como forma de desenho agora é socialmente aceito e está de acordo com 

os padrões sociais e é por isso que se vê como algo bonito. Já este outro tipo de grafite contradiz a 

estética, colocando-se como uma forma de manifestação e por isso, incomodando a muita gente e não 

resultando em algo muito atrativo para a maioria das pessoas, que o considera como algo que “suja” a 

cidade.). 
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 Observemos o quanto a interação com o outro faz parte das três primeiras respostas 

transcritas nesta sequência: eles se colocam no lugar dos outros estudantes para levantar 

hipóteses ao questionamento trazido por mim, professora de espanhol das turmas. Mais uma 

vez, a interação se fez presente no projeto e permitiu aos estudantes quererem se comunicar, 

construindo assim conhecimentos linguísticos necessários para isso.  

Após analisar hipóteses levantadas pelos próprios estudantes, entendemos que, para 

eles, a junção dos fatores cor e forma é o que faz a experiência estética grafiteira completa.  

Existe, majoritariamente, uma transformação positiva do olhar, informações antes soltas 

e aleatórias que passam a ser, para eles, com mais contexto e significado, portanto, que trazem 

conhecimento e este, por sua vez, transformado em um hábito novo: o de contemplar a própria 

cidade, vendo nela arte e toda função social que dela emerge.  

Ainda que esta transformação guarde dúvidas e incertezas sobre o que é ou não uma 

experiência estética no ambiente urbano, é possível perceber enquanto análise dos resultados 

três pontos principais que podem ser levados em consideração em práticas futuras: existe um 

estranhamento dos alunos ao propormos produções acadêmicas mais práticas, dinâmicas e 

diferenciadas, menos óbvias; ocorre uma transformação do modo de verem e perceberem seu 

próprio território e; por fim, a identificação dos estudantes com a linguagem do Grafite está 

conectada as suas cores e formas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Quando você tem 15 anos, toda a sua vida é mudança. Seu corpo está 

crescendo, sua mente se desenvolvendo, seus relacionamentos se 

aprofundando. Tudo está fluindo, e tudo é novo. Você está ocupado 

inventando a si mesmo. (...) Novos panoramas se abrem diante de você, e você 

tem o mundo inteiro para conquistar. (HARARI, 2018, p. 325). 

 

O Grafite é parte da vida dos estudantes que participaram do projeto Caminos Cruzados, 

assim como outros elementos na cidade de São Paulo também são. Compartilhar novos 

panoramas, como aponta Harari (2018) e construir pontes entre mim e os estudantes, assim 

como entre eles mesmos e também entre eles e a cidade, por meio da arte, foi uma experiência 

instigante e singular para minha carreira docente. O objetivo geral desta investigação foi 

alcançado, pois observamos que a arte urbana, mais especificamente o Grafite, é uma excelente 

estratégia para incentivar a interação com o próprio território visando a prática de língua 

estrangeira, ainda que se considere que poderia ser também uma estratégia funcional para 

trabalhar outros conceitos de diversas disciplinas do currículo escolar. 

Também consideramos ter sido de grande valia perceber o quanto as tecnologias 

educacionais, por meio da utilização de aplicativos e plataformas diversas, foram úteis, mas não 

protagonistas neste processo de aprendizagem. É a interação com o próximo e com o meio que 

marca mais a percepção dos estudantes, e não o uso da internet. 

O fator engajamento ao tema fez toda a diferença e a produção escrita e oral dos 

estudantes foi muito satisfatória, visto que gerou a construção coletiva e contextualizada, com 

intenção pedagógica, de um vocabulário mais enriquecido e assim corrigindo possíveis pontos 

a melhorar.  

Por outro lado, destacaram-se para além das habilidades linguísticas específicas, como 

léxico e ortografia, habilidades genéricas, como pensamento crítico, comunicação, colaboração 

e criatividade, os quatro Cs, de acordo com Harari (2018). O que percebemos foi: 

Criticidade: os estudantes foram questionados sobre o que pensavam a respeito do 

Grafite, do nome do projeto Cidade Limpa, do porquê de não haver tantas tags presentes nos 

registros finais. 
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Comunicação: ao desejarem comunicar suas opiniões, sentimentos, dúvidas e 

questionamentos, os estudantes construíram e exercitaram suas habilidades comunicativas, 

incluindo fluidez, construção de ideias, vocabulário, pronúncia, entre outros. 

Colaboração: a construção do produto final, um mapa coletivo, é feita de forma, como 

o próprio nome sugere, coletiva, dependente da colaboração do grupo. Para, além do 

compartilhamento de pontos de vista diferentes, há também a ajuda que um oferece ao outro 

nos momentos de utilização das plataformas e aplicativos. Existe o desejo de ajudar quem não 

tem certeza do que fazer. 

Criatividade: ao tirarem suas fotografias, ao escolherem suas palavras para uma 

comunicação assertiva, os estudantes passam por processos criativos. Este último item poderia 

ser potencializado se tivéssemos tido tempo suficiente para que eles experimentassem produzir 

os próprios Grafites, em uma hipotética ação conjunta com o ensino de Arte. Talvez em uma 

próxima oportunidade o faremos. 

 Estas habilidades mais amplas são importantes para todas as áreas da vida destes 

estudantes, dialogando, inclusive com o que se espera do desenvolvimento socioemocional de 

adolescentes, tão desejado na nova disciplina obrigatória nomeada Projeto de Vida, parte do 

texto da BNCC (Brasil, 2018): 

 

Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola que acolha 

as diversidades, promovendo, de modo intencional e permanente, o respeito à 

pessoa humana e aos seus direitos. E mais, que garanta aos estudantes ser 

protagonistas de seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os 

como interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. (...) 

Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e 

responsáveis, cabe às escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e 

processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da 

realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, 

econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. O 

mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e 

intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e 

culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões 

legadas pelas gerações anteriores – e que se refletem nos contextos atuais –, 

abrindo-se criativamente para o novo. (BNCC, 2018, p. 463). 

 

Sobre esta almejada leitura crítica e ativa do mundo, mencionada na BNCC, acreditamos 

ser relevante apontar três fatores relacionados ao projeto Caminos Cruzados: o fato dele ter 

ocorrido ainda durante a pandemia de COVID-19, o fato da língua estrangeira espanhola ser o 



92 

 

componente curricular de enfoque e, finalmente, o fato de a interação com o contexto os ter 

tornado mais críticos, mais criativos e com mais senso de pertencimento ao seu próprio 

território. 

Em relação à pandemia, foi um momento da história da educação que teve 

consequências bruscas para todos os integrantes de inúmeras comunidades educacionais, 

inclusive, de todo o planeta. A necessidade de manter os processos de ensino-aprendizagem em 

sistema completamente remoto ou híbrido (uma parte do grupo presencial e outra parte remota) 

fez com que escolas se reinventassem em suas estratégias e ferramentas. Ao mesmo tempo, este 

movimento trouxe à tona diversas discussões sobre desigualdade de acesso à informação e à 

educação de qualidade, questão já existente antes da pandemia e evidenciado por ela. Sobre as 

desigualdades sociais mostradas durante a pandemia, o documento Atlas das Juventudes (2020, 

p. 10), formulado pela ONG Em Movimento, afirma que, no quesito Educação, quase 30% dos 

33 mil jovens que responderam ao estudo pensavam em deixar a escola e, entre os que 

planejavam fazer o ENEM, 49% já haviam pensado em desistir. Sobre renda, cinco em cada 10 

tiveram redução na renda familiar, e falando sobre saúde mental, sete em cada 10 participantes 

dizem que seu estado emocional piorou, com estresse e ansiedade. Em uma segunda edição do 

Atlas, mais focada nos efeitos da pandemia sobre os jovens entre 15 e 29 anos, o texto do 

documento revela que: 

 

Em um ano de pandemia, notou-se um grande aumento no número de jovens 

que não estão estudando. Dos 36% que em 2021 declararam não estar na 

escola ou faculdade, 6% trancaram ou cancelaram sua matrícula e 29% 

consideram ter concluído os estudos, sendo que a maior parte deles diz ter 

parado os estudos durante a pandemia e trazem a necessidade de ganhar 

dinheiro como principal causa para terem evadido. Aumenta também a parcela 

de jovens que já pensaram em parar de estudar: de 3 a cada 10 passam para 4 

a cada 10 jovens matriculados que admitem ter considerado deixar os estudos. 

Mas o que os mantém na escola é a preocupação com o futuro e o ingresso no 

mercado de trabalho. Também aparece como um risco para a continuidade dos 

estudos a questão do ENEM: aumenta o número de indecisos em relação à 

realização da prova de 2021 e um crescimento na proporção de jovens que já 

pensaram em desistir do exame. (ATLAS DAS JUVENTUDES, 2021, p. 348-

349). 

 

Tendo em vista os dados mencionados, apesar de não ter dúvidas sobre o privilégio do 

grupo estudado, consideramos ser uma vitória ver bons resultados diante do proposto, fato este 

que associamos tanto ao interesse do grupo pelo tema, que gerou um envolvimento com o 
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projeto, tornando-se significativo, quanto aos recursos utilizados, em especial com o uso do 

Padlet. O fato de a ferramenta principal ter sido esta permitiu que os estudantes participassem 

ativa e coletivamente da construção de um mapa que unisse as percepções individuais e, ao 

mesmo tempo, as histórias de cada grupo, não importando se determinados estudantes 

estivessem presentes na sala de aula física ou estivessem ainda se resguardando, em casa, pelo 

motivo que fosse. O uso desse mapa coletivo favoreceu, inclusive, casos específicos de 

“desvantagem” do ponto de vista tecnológico. Se o estudante não tivesse acesso à internet no 

momento da produção do mapa coletivo, existia a possibilidade de participar nos momentos 

próximos sem prejuízo relevante, já que eles tiveram até sete dias para participar da construção 

do mapa. “Somando minha voz” à voz de minha admirável orientadora (referência a uma 

citação de Robert Filliou, 1970) Martins (2021) afirma que:  

 

O padlet se mostrou um excelente dispositivo que possibilitou a troca de 

saberes e a configuração de um conceito que poderia ser muito abstrato para 

uma grande parte desses professores e estudantes. A interação provocada nos 

permitiu trabalhar inserido em uma pedagogia da escuta que valoriza e atua 

para que seja possível somar vozes. (MARTINS, 2021, p. 6). 

 

Consideramos também que o projeto e a pesquisa tenham sido desenvolvidos seguindo 

o que preconiza a teoria da aprendizagem transformadora. Segundo Closs e Antonello (2013, 

p. 222), para que processos de ensino-aprendizagem sejam considerados transformadores, deve 

respeitar a três critérios: 1. não podem ocorrer de modo individual, mas sim como um processo 

de transformação coletiva, compartilhado por outros, em meio a mudanças sociais e culturais; 

2. abrem possibilidades para uma formação que vise posturas mais críticas e reflexivas, levando 

em consideração a subjetividade dos indivíduos e visões mais inclusivas e participativas, 3. 

possibilitam a inserção crítica do estudante na sociedade, incorporando, no processo de ensino-

aprendizagem, as dimensões socioeconômica, política, cultural e histórica, além das dimensões 

intelectual, afetiva e moral e não apenas a dimensão material. 

Ainda que o conceito de educação transformadora esteja associado à educação de 

adultos no ensino superior, não estaríamos equivocados ao mencionar que o projeto em que se 

baseia a presente pesquisa obedece aos critérios levantados pelas autoras acima, adaptando os 

termos para estudantes da Educação Básica. Esta transformação no modo de pensar, ver e 

interpretar o mundo é visível nas respostas e análises presentes no capítulo anterior.  
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Outro ponto que destacamos como fundamental no sucesso do projeto é a presença da 

língua estrangeira. Ainda que a BNCC torne optativo que as escolas ofertem o ensino da Língua 

Espanhola, ele ainda é sugerido sempre que possível e viável dentro de cada realidade escolar. 

Pensar e produzir, de forma escrita e falada, sobre temas relevantes, torna o aprendizado de uma 

língua estrangeira mais agradável e significativo, ampliando a visão de mundo e, por 

consequência, preparando melhor estes jovens para a vida adulta e seus desafios, tanto no 

trabalho como na vida em comunidade como um todo. As chances de um jovem com mais 

oportunidades de aprendizagem conquistar melhores empregos e renda é maior, o que indica os 

estudos expostos no Atlas das Juventudes (2021, p. 348). O benefício da aprendizagem de uma 

língua adicional (no caso, o Inglês, mas poderíamos compreender como objetivos do ensino de 

outras línguas adicionais também), é mencionado claramente no texto da BNCC: 

 

Trata-se, portanto, de expandir os repertórios linguísticos, multissemióticos e 

culturais dos estudantes, possibilitando o desenvolvimento de maior 

consciência e reflexão críticas das funções e usos do inglês na sociedade 

contemporânea – permitindo, por exemplo, problematizar com maior 

criticidade os motivos pelos quais ela se tornou uma língua de uso global. Nas 

situações de aprendizagem do inglês, os estudantes podem reconhecer o 

caráter fluido, dinâmico e particular dessa língua, como também as marcas 

identitárias e de singularidade de seus usuários, de modo a ampliar suas 

vivências com outras formas de organizar, dizer e valorizar o mundo e de 

construir identidades. Aspectos como precisão, padronização, erro, imitação e 

nível de proficiência ou domínio da língua são substituídos por noções mais 

abrangentes e relacionadas ao universo discursivo nas práticas situadas dentro 

dos campos de atuação, como inteligibilidade, singularidade, variedade, 

criatividade/invenção e repertório. Trata-se também de possibilitar aos 

estudantes cooperar e compartilhar informações e conhecimentos por meio da 

língua inglesa, como também agir e posicionar-se criticamente na sociedade, 

em âmbito local e global. Assim, as aprendizagens em inglês permitirão aos 

estudantes usar essa língua para aprofundar a compreensão sobre o mundo em 
que vivem, explorar novas perspectivas de pesquisa e obtenção de 

informações, expor ideias e valores, argumentar, lidar com conflitos de 

opinião e com a crítica, entre outras ações. Desse modo, eles ampliam sua 

capacidade discursiva e de reflexão em diferentes áreas do conhecimento. 

(BRASIL, 2018, p. 485). 

 

Observemos que, no trecho retirado da BNCC, é possível enxergar diversas ações 

presentes no projeto Caminos Cruzados, assim como construir e analisar resultados positivos, 

como mencionado nos dois últimos capítulos. 

Acreditamos que, em um próximo projeto similar, alguns pontos podem ser melhorados, 

como registro do processo por parte dos estudantes, com fotos, comentários escritos e 
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gravações, assim como estabelecer um registro mais formal da percepção da liderança do 

colégio e das próprias famílias sobre o projeto proposto. Caminos Cruzados foi finalista no 

prêmio Educaweek3 2021 e isso nos mostra que estamos no caminho certo quando o objetivo é 

o de inovar a prática pedagógica.  

Outra possibilidade é a de investir mais tempo na avaliação formativa das produções 

escritas para que os estudantes construam conhecimento gramatical, ortográfico e lexical 

enquanto corrigem seus comentários escritos. Seriam os momentos de reescrita de suas 

produções ou observações realizadas. 

Como destaque especial, tivemos também a presença dos multiletramentos de forma 

muito intensa no projeto. Podemos considerar, ao que tudo indica, que a amplitude de percepção 

de mundo passa também pela amplitude de mídias utilizadas para o consumo de informações 

que direcionam o estudante para formar opiniões sobre o mundo ao seu redor.  

Destacamos o fato de a interação com o contexto os ter tornado mais críticos, mais 

criativos e com mais senso de pertencimento ao seu próprio território. Martins, em um artigo 

intitulado “A casa e a cidade como espaços plurais para encontros com a arte” (2022), analisa: que 

o ato de fotografar alimenta o olhar para ver o não visto e provocar a atenção de si, do contexto 

e das possíveis leituras feitas também pelo educador que as provoca. (MARTINS, 2022, p. 09). 

Esta colocação de Martins praticamente verbaliza o resumo da minha percepção desta 

pesquisa e do projeto aqui detalhado e compartilhado. “Ver o não visto” é um termo 

poeticamente objetivo quando queremos observar o quanto o processo foi significativo para os 

estudantes e também para mim enquanto professora e pesquisadora. Nunca mais seremos os 

mesmos e nem a cidade. Que bom.  

 

3 Educaweek é um evento anual criado para discutir, prioritariamente, os desafios da Educação 

Básica, sempre orientado para a promoção da educação que prioriza o desenvolvimento das 

competências da formação cidadã e profissional. Reúne as principais lideranças do setor educacional, 

agentes de transformações e influenciadores de decisões para analisar, capacitar e promover melhorias 

na educação brasileira. Em sua sexta edição, em 2021, discutiu a necessidade de inovação com temas 

pautados nas novas demandas educacionais, geradas e impulsionadas pela pandemia. 
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Foi uma experiência enriquecedora para todos compartilhar visões de uma cidade 

caótica como São Paulo, onde a diversidade se faz presente em cada aspecto, em cada detalhe, 

em cada instante.  

No papel de artista, pude presenciar o quanto a arte toca e transforma sensibilidades. 

Como professora, pude perceber o quanto ainda estamos caminhando a passos lentos para um 

ambiente pedagógico de real autonomia do estudante, o quanto ainda estamos presos em uma 

cultura forte que prega que o professor é detentor de conhecimento e o estudante não. Como 

pesquisadora, por fim, vivenciei os altos e baixos das produções acadêmicas, que, em meio ao 

desconforto, e por causa dele, pensa mais, procura mais, se desenvolve mais. Não é fácil pensar, 

pensar e pensar até cansar, mas é satisfatório ver o resultado de tanto esforço.  

Enfim, como me referi na dedicatória deste trabalho, percebi que se abrir para ver o 

mundo pelos seus olhares adolescentes e aprender com eles é sempre um prazer e um 

aprendizado. 
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ANEXOS 

 

Anexo A - Autora. Modelo de autorização de uso de imagem. Acervo próprio. 
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Anexo B - Autora. Podcast / QR code com a entrevista completa 

de Vitché e Jana Joana, dia 02 jun de 2021. Fonte: Acervo próprio. 
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Anexo C - Jana Joana e Vitché: entrevista concedida em junho de 2021, no 

bairro do Cambuci, em São Paulo. 

 

Esta entrevista com os artistas brasileiros, devidamente renomados, Vitché e Jana Joana, 

foi concedida a mim, autora desta dissertação de mestrado. O encontro foi incrível no sentido 

de entender como nascem as histórias de criação de pessoas e profissionais ligadas à arte e como 

flui seu processo de entendimento sobre seu propósito. Neste relato será possível verificar qual 

a relação deles com a cidade de São Paulo, de seu bairro no Cambuci, zona central da capital 
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paulista, de suas inquietações interiores, de seus questionamentos sociais que estão relacionados 

à natureza, ao tanto de conexão que é preciso acontecer entre homem e habitat. Se esta 

entrevista tivesse um título, para mim, sob o meu olhar durante e após este encontro com os 

dois artistas, seria “Marcas de humanidade” que figuram não só em seus trabalhos com Grafite 

ou escultura, mas em suas falas e pensamentos. Temas sensíveis como conexão com a natureza 

e respeito a ela, equilíbrio, equidade e igualdade sobre o assunto participação das mulheres na 

sociedade, projeto de vida, objetivos internos e sociais mapeiam um pouco da trajetória destes 

dois artistas engajados com seu ofício e amor ao que entregam ao mundo. 

Mergulhe conosco nessa descoberta de dois nomes que são significativos na história da 

arte contemporânea. 

Início da entrevista (Preferimos manter todos os registros destes 35 minutos de conversa 

entre mim e os dois artistas por considerar que no relato oral tudo é história e faz sentido ao 

contexto). 

Jana Joana: O legal é que a gente tem acesso a tudo… 

Natália: Sim… Vou deixar gravan… mas, vou deixar no bolso.  

Vitché: É, Natália, na verdade o que tá acontecendo aí… eu só preciso entender a direção… 

o… aonde você que chegar… pra gente não expandir demais e não che… e não… 

Natália: Não, peraí, ó… é… as perguntas são… 

Vitché: Ah, tem umas perguntas?  

Natália: Têm… 

Vitché: Quantas são? 

Natália: São três perguntas. 

Vitché: Ah, só três?  

Natália: São só três… (risos) 

Vitché:  Ah, então, beleza… pensei que era umas dez… 

Natália: as três primeiras… não… (risos) são três perguntas… Depois a gente vai… porque a 

gente que é meio de humanas a gente vai emendando uma conversa na outra e daqui a pouco a gente tá 

lá em… Paranaguá… 

Vitché: Sim, só… Quanto tempo a gente tem? 

Jana Joana: Não sei que horas são…que horas são agora?  

Vitché: Vamo ver… 

Natália: são oito e quarenta e dois agora… 

Jana Joana: Ah, tem tempo… vamo lá… 
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Vitché: Ah, então, beleza, vamo lá… 

Natália: Essa trajetória da arte… essa… vocês dois são envolvidos com arte e não é só com arte 

é… em questão de grafite, né… 

Vitché: Não… 

Natália: No geral… 

Vitché: No geral! 

Jana Joana: Vitché faz escultura, mas tem a ver com a rua também…  

Natália: Sim! 

Jana Joana: Porque ele coleta todas as madeiras que ele usa nas esculturas na rua. São madeiras 

de descarte que a gente encontra, madeira peroba rosa, várias madeiras super que não existe mais a 

árvore, às vezes, e a gente encontra na rua e aí é uma forma de dar… é… vida de novo pra aquela 

madeira, né…   

Natália: e uma forma de interação com a rua também, né…  

Jana Joana: Com a rua… com a cidade… 

Natália: num tempo onde justamente as pessoas estão cada vez mais fechadas, mais pra 

dentro… 

Vitché: Sim, é… 

Natália: e vocês tão interagindo com a rua e fazendo disso uma… uma forma de gerar arte…  

Jana Joana: Eu busco janelas nas ruas, faço minhas telas com janelas antigas porque todo 

mundo trocou, né… as suas janelas antigas por janelas de alumínio, essas coisas e aí eu pinto no vidro 

e pego essas… coleto essas janelas na rua também. 

Natália: A minha pergunta é… qual que é a influência do Cambuci… a gente tá falando 

especificamente daqui, né… nessa trajetória de vocês… onde… em que… qual é o tamanho da 

influência de ter nascido ou de ter chegado no bairro? 

Jana Joana: Ah, o Vitché… eu sou… nove anos mais velha que eu… a geração dele me… 

me… me influenciou… no grafite… na arte… na rua… 

Vitché: Bem, eu vou falar do meu caso assim… foi… primeiro na nossa época não tinha 

nenhuma referência… a gente tinha que buscar essa referência na gente mesmo… aí a gente… eu 

encontrei essa insatisfação e essa necessidade de me expressar e… muito pessoal mesmo porque minha 

família é de operário, minha família não tem nenhum artista e acho que… primeiro… acho que foi a 

insatisfação de ver um bairro… no caso… não tinha árvore, tinha muita parede, isso me incomodava 

muito… não tem… não tem cor, o cinza impera aqui e isso de um jeito ou de outro me incomodou … 

veio de dentro mesmo… não vem… não é uma coisa que… e de alguma forma comecei a desenhar e 

comecei a… então isso tudo veio muito antes do hip-hop, veio até como uma necessidade… eu sentia 

uma necessidade de me expressar eu senti que o meu lance era desenhar, porque eu desenhava desde 
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pequeno e esse incentivo de continuar desenhando também foi porque eu gostava mesmo e continuei 

fazendo e depois nos anos 80, 90… 83 eu conheci o hip-hop… mas aquela época ninguém sabia o que 

que era… se era hip-hop, o que era… era só uma coisa que… que… mas ela meio que interagia bem 

com a rua, que no caso tinha os elementos do hip-hop que era você fazer grafite ou você dançar break 

ou ser um B boy né, que é um cara que não sabe nem o que é, né, o B boy… e…e fazer alguma coisa 

de… de… de… enfim… mas é… aí veio o hip-hop depois… mas aí meio que interage com aquela 

necessidade de se expressar e vai mostrando novos caminhos no caso de técnica, de spray e tudo mais… 

hoje já se mesclou com um monte de outras coisas, assim… é… de mexer com madeira… mas acho 

que… a necessidade basicamente  foi… é… não ter árvore, de ser um lugar muito cinza, de se as pessoas 

serem…  tipo, a parada ser muito… como eu posso falar… muito… é… sem muita expectativa… e 

aquilo me incomodou muito e a partir daí a coisa veio vindo naturalmente, assim... Eu acho que se eu… 

se não existisse o hip-hop, lógico, me ajudou muito, pa cacete, assim, me ajudou bastante, mas de um 

jeito ou de outro eu ia fazer… eu… eu ia dar um jeito de fazer o que eu tô fazendo agora, que é arte… 

Natália: De se expressar de alguma outra maneira…  

Vitché: é… 

Natália: sobre a insatisfação… 

Vitché: o hip-hop só veio me fortalecer mais ainda e isso… puta, é por aqui memo que eu tenho 

que ir…   

Natália: A galera do hip-hop e do grafite se encontrava mais na parte mais baixa do Cambuci? 

Vitché: Não, não… assim… 

Natália: era… era… ou não… 

Vitché: o hip-hop basicamente ele começou na rua de lá de cima, que é a rua do Portal e aqui é 

a rua dos Alpes… a rua do… o Portal não tem nada a ver com aqui e enfim… aqui é uma coisa, ela é 

outra… mas OsGêmeos era do Portal, tinha a galera do Portal e aqui também a gente fazia hip-hop… 

aí… 

Natália: era como se fossem duas turmas diferentes… 

Vitché: é, duas turmas diferentes… só que a gente se interagiu… é… eu… a gente fez… eu… 

fiz uma conexão… a gente fez uma conexão muito boa, no caso eu com os Gêmeos… enfim… porque 

a gente pintava, a gente gostava das mesmas coisas, a gente tinha de certa forma um mundo… um mundo 

parecido, vamo assim… pra criar, pra desenvolver isso… a gente gostava de hip-hop, a gente dançava 

na mesma crew….  a gente é amigo até hoje, então… é… isso foi meio que interagindo também 

naturalmente, assim… pô… a gente… e é muito louco, né… cara, a gente gosta das mesmas coisas… a 

coisa foi… foi também natural, assim… 

Natália: Sim… A palavra interação aparece muitas vezes, né… a interação com a galera daqui, 

com a galera de lá, com…com a parede, com a… a insatisfação social que…  
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Vitché: isso… 

Natália: podia não ter esse nome, mas era uma insatisfação social com a condição da região… 

‘ah, porque não tem… não tem árvore, não tem praça…’ não tem até hoje, né, essa região do bairro não 

tem praça, por exemplo… 

Vitché: ah, e também têm umas coisas, por exemplo… ah… eu acho que também tem uma… 

essa coisa do hip-hop, da batida, do ritmo… aquela coisa da batida do ritmo de dançar, de… é… que eu 

acho que também volta numa coisa mais antiga dos antepassados, dos índios, aquela coisa de você entrar 

em contato com… principalmente com o planeta, assim… coisa que muita… as… as… as outras 

gerações iam perdendo até por necessidade, ‘ah, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar grana… 

a gente precisa’… só que isso tudo vai deixando…  tirando você dessa… dessa conexão… que eu acho 

que através da arte, através da música, através do grafite, através dessa coisa toda, você consegue se 

reconectar com essa… com esses antigos… ensi… ensinamentos, através de arte… isso faz você… 

como posso falar… é… acordar, vamo dizer assim… acordar e fa… e ajudar os outros a acordarem 

também… através da arte. 

Natália: Certo. Muito bom! 

Vitché: pô… manda uma aí, amor… 

Natália: risos 

Jana Joana: é… eu acho que… 

Vitché: ela é legal… desculpa, amor… é legal ela… ela… ela falar porque o hip-hop, 

principalmente na minha época… o hip-hop… ele sempre foi muito machista… muito… é… é foda falar 

isso… 

Natália: essa… não, mas… mas… 

Vitché: ele sempre teve muito homem, cara… 

Natália: ok… 

Vitché: muito pouca mina, saca… desde os anos 80, 90, praticamente na rua… pelo me… eu… 

a minha realidade foi essa… o hip-hop não tinha mulher… tinha, mas muito pouco, cê não via e tem 

essa coisa da rua… é muito louca, né… e… aí, veio… Hoje não… hoje tem bastante mina, assim, sabe… 

bastante mulher, assim… que eu acho do caramba… eu acho que isso é também é uma falta que o 

planeta tem, essa… essa conexão homem… é… no caso… lado feminino e masculino, sabe… que… 

Jana Joana: do equilíbrio… 

Vitché: um equilíbrio… que eu acho que isso também… isso também fortalece o… esse… 

esse… esse lado artístico, né… um precisa… uma coisa precisa da outra, tipo, uma perna precisa da 

outra, tipo… é… você é metade sua mãe e metade seu pai… 50%  masculino… queira ou não queira a 

gente… nós somos metade de uma coisa da outra e a gente precisa… e o planeta de certa forma é isso… 

a gente precisa se… é… entrar numa conexão com a natureza, entrar numa conexão com… com essas 
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duas forças, assim, sabe… e enten… e entrar em harmonia pra gente poder andar com as duas pernas 

e… e andar num sentido… que é a única coisa que cabe a gente hoje é ser… ser humano, vamos dizer 

assim. 

Natália: Você não… você teve envolvimento com o hip-hop também, Jana… 

Jana Joana: Não… 

Natália: seu negócio foi com outra… foi com arte… 

Vitché: não… ela veio de… 

Jana: é, porque eu sou 9 anos mais nova que ele… e aí foi muito louco, porque antes de eu 

conhecer ele eu fazia uma escola de artes… que era como se fosse uma faculdade de artes, mas técnico, 

né? eram 4 anos… e tinha estágio em museu, que você fazia observação nos museus e galerias… e tinha 

o estágio prático… e eu vim trabalhar no estágio prático aqui na… na Muniz de Souza… então, eu 

acompanhava eles fazendo os grafites… não… assim quando eu saía do trabalho eu via já meio… meio 

inacabado…. Eles não tavam mais lá, ou seja, não conhecia eles, mas eu via os grafites e tirava foto… 

então, eu tenho essas fotos até hoje… então, e aí eu vinha e falava ‘ah, vou me perder aqui pra eu, pra 

eu achar’… então, eu ia me perdendo pra poder encontrar os grafites. E aí eu super me encantava… Daí, 

quando eu fui tirar foto eu via… no… aqueles… várias fotos de grafite expostas lá e eram todos deles, 

assim… risos… eu falei ‘nossa, que lugar legal’… e aí eu via o escadão, vi ali perto da… atrás do… da 

casa de festa… aqui no Largo do Cambuci, que é na a AACD…  

Natália: muitos, né… 

Jana Joana: todos sendo feitos, assim… tenho as fotos… aí depois de anos… a gente veio a se 

conhecer e eu mostrei as fotos pra ele…olha, que legal… e a gente se  conheceu num lugar de hip-hop 

também… a gente se conheceu no show da Afta Gambata... quando ele veio a primeira vez pro Brasil…o 

L’Idea Soul, né, amor…  

Vitché: Sim! 

Jana Joana: …e o Vitché tinha feito o fundo do palco, mas eu nem sabia e eu desenhava uns 

cartõezinhos... E aí apresentaram a gente, mas a gente não se viu… a gente estava em momentos 

diferentes da vida, ou seja, tipo… alguma forma… risos… o hip-hop meio que uniu a gente… 

Natália: ainda que você não tivesse envolvida com o hip-hop,  

Jana Joana: é…  

Natália: foi o hip-hop que acabou juntando vocês… 

Jana Joana: é… é… e depois num outro evento de hip-hop, anos depois desse show, a gente se 

viu diferente, e tamo junto até hoje… 

Natália: mas vocês fizeram grafite também? 

Vitché: eu? 

Natália: … fazem até hoje, né… 
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Vitché: sim, a gente faz até hoje… 

Jana Joana: é…  

Vitché: é lógico que o… 

Jana Joana: E hoje a gente faz muita coisa juntos… a gente tem trabalhos separados… eu tenho 

meu trabalho, ele tem o trabalho dele e às vezes a gente faz juntos…  

Natália: humm… 

Jana Joana: justamente para trazer essa… essa harmonia e como ele via também que as 

mulheres nunca tinham oportunidades dentro do… do grafite, assim… muitas vezes eu cheguei em 

várias vezes nos encontros ou… quando… não, mas eu já dei oportunidade pro Vitché… tipo, como se 

tivesse eu representada, sabe…  

Natália: tá… 

Jana Joana: e ele falava, ‘cara, Jana, tá errado isso aí… vamo… você vai junto comigo então…’ 

então, ele sempre me acolheu e falou vamo… o feminino e o masculino tem que andar juntos… 

Natália: São as histórias se repetindo, né?  

Jana Joana: … e a gente… 

Natália: Tipo igual a Frida, não tinha os quadros dela expostos… 

Jana Joana: Pois é… 

Natália: com o nome dela, com o nome do marido… é… enfim… 

Jana Joana: e a história… 

Natália: passam as décadas, os séculos… e as histórias se repetem… 

Vitché: mas, olha, ainda tá em manutenção isso tipo de coisa… em relação acho que…  

Jana Joana: ainda tá… 

Vitché: ainda tem… tá num processo… 

Jana Joana: tá num processo… ainda tá vindo a luz… 

Vitché: a esse tipo de coisa… tá num para botar no processo 

Vitché: Não é todo mundo que abriu os olhos pra isso ainda não…  

Natália: precisa ver se as pessoas querem abrir, né, Vitché… 

Vitché: é… não, é processo… é momento… 

Jana Joana: não, mas agora é sim ou não… não tem jeito… 

Vitché: eu tenho uma visão otimista… eu sou uma macieira, uma hora vai nascer mas é um 

processo, eu acredito que essa maçã vai nascer…mesmo… risos… tem que esperar… risos… 

Natália: justo… 

Vitché: risos… eu acredito que essa mação vai nascer… ter esse momento aí… mas é um 

processo mesmo… tem que esperar… risos… eu acredito que essa maçã vai nascer, vamo dizer assim… 

Natália: tá, vamo lá… eu vou fazer uma segunda pergunta… 
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Jana Joana: a gente fez juntos ali na Ana Néri… 

Vitché: segunda pergunta… risos 

Natália: a gente já conseguiu responder uma primeira pergunta… risos… qual da Ana Néri… 

Vitché: uhull 

Jana Joana: não tem ali… como chama, amor, aquela rua que… 

Vitché: Luiz Gama… 

Jana Joana: não… Ana Néri com a… 

Vitché: Cesário… 

Jana Joana: Cesário? É Cesário? 

Vitché: 

Natália: tá… vamo pra segunda pergunta… 

Jana Joana: não, que a gente tem um grafite da Ana Néri… 

Vitché: ah, tá, podecrê… 

Natália: a Ana Néri é que vai chegar lá na Independência… 

Vitché: é… tem um grafite nosso, é verdade… você já passou num grafite que tem um barqui…  

um carinha no barquinho… uma sereia do lado?  

Natália: já… 

Vitché: é nosso… 

Natália: já…  

Natália: ah, eu não sabia que era de vocês… ó gente, se eu tivesse me aprofundado nos grafites 

de vocês, eu tinha vindo com outras perguntas… risos 

Vitché: mas, tudo bem… vamo lá… 

Natália: Mas tudo bem, eu vou fazer perguntas no geral… é… caminhando pelo bairro do 

Cambuci, muitos moradores, eles não conhecem a arte produzida pelos grafiteiros ou não reconhecem 

como arte… eles acham que é… ah, galera tá que pintando muro…  

Como que vocês interpretam o fato dos… de… do grafite de forma geral e dos grafiteiros serem 

mais reconhecidos como artistas fora do país do que dentro do próprio bairro? 

Vitché: ó, vamo lá… deixa eu fazer essa aí… essa é legal… assim… quando eu comecei… não 

tinha nada disso… ser reconhecido ou não ser reconhecido. Então, na verdade, eu só queria me expressar 

e fazer aquilo que eu gostava e se… seguir o meu coração… então, vamos dizer assim… é isso que eu 

tenho que fazer… eu  não tava preocupado se as pessoas iam ou não gostar, se eu ia ser reconhecido ou 

não… tanto que depois de muito tempo a gente fez a nossa primeira viagem pra… pro Chile e depois a 

gente foi pra Europa, tanto que naquela época meu pai falou ‘cara, você vai viajar pra Europa? Então, 

alguma coisa deve tá acontecendo’…  

Natália: alguma coisa deve tá acontecendo… risos… 
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Vitché: ah… que louco… e… foi quando… e foi… e foi rolando… então, eu nunca me 

preocupei assim, de certa forma, se a coisa ia rolar ou não… eu só me preocupei em primeiro… em 

fazer o que eu realmente queria fazer… e a coisa foi fluindo, sabe… foi tipo uma coi… eu acho que 

foi… foi mais gostoso… eu acho que foi mais gostoso, assim… porque cê não tem uma fórmula de 

bolo… ‘ah, eu vou seguir por ali porque ele seguiu… então, eu vou chegar em determi…… eu  vou 

chegar na praia que nem ele chegou…’ às vezes você segue o mesmo caminho que o cara, só que você 

não vai chegar  na praia… o que eu quero dizer é que cada um tem seu próprio caminho…  

Natália: Certo! 

Vitché: num… independente de você… seguir… o ca… você vai seguir o cara, mas não vai 

chegar no memo lugar que o cara… pronto, e é isso, e… é isso… a gen… é… a…a parada foi… eu não 

me preocupei… 

Natália: Sim! 

Vitché: … com isso… e fui levando… por exemplo, hoje a galera hoje vai lá, tira foto, já coloca 

no Instagram, já tenta fazer contato… então… naquela época não… e pronto… 

Natália: a galera bate na sua porta pra fazer uma entrevista… 

Vitché: naquela época, o que que acontecia… 

Natália: sem saber que é você… risos… 

Vitché: como naquela época, o que que acontecia… como a gente ficava muito tempo na rua, a 

gente vivia quase 80%, 90%, 100% do tempo que a gente ficava na rua… a gente…o que…não tinha 

internet…  

Natália: sim… 

Vitché: então, a gente ficava muito tempo na rua… então, o que acontece, a rua, aqui, era uma 

extensão da minha casa…  

Vitché: a casa… isso aqui e a minha casa  era muito a mesma coisa… então, ô..; eu preciso… 

da mesma forma que você mudava… a minha mãe… ela colocava um vaso novo, ‘falei, cara, eu posso 

mudar o muro da fábrica feio pa cacete, eu vou pintar ele…’ então, a ideia era a… a parede era toda 

pintada, então, a gente transformava ou pelo menos aparentemente transformava durante um 

determinado tempo, porque hoje já não tem mais nada, é efêmero mesmo, e é difícil você depois entender 

isso… que o tempo… ver que aquele grafite, ver que aquela vibe toda… que a gente teve naquela 

época… o tempo foi levando…  

Jana  Joana: ele vai indo, né… 

Vitché: o tempo foi levando… e enfim… É isso.  

Natália: mas tem… tem essa dinâmica, né…  

Vitché: tem… tem essa dinâmica… 
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Natália: vocês fazem a arte aqui e pode ser que amanhã não tenha mais…. a prefeitura veio e 

pintou…  

Vitché: não, mas eu acho do caramba isso… 

Natália: ou a prefeitura veio e pintou…ou o dono resolveu que vai pintar de outra cor… 

Jana  Joana: a chuva… o sol… 

Natália: a chuva… o sol… não é uma obra de arte que tá lá fechada no Louvre… é um negócio 

que tá na rua… então…   

Vitché: é do caramba… 

Natália: Eu acho isso muito rico, na verdade, né… 

Vitché: não, é do caramba… e sabe o que é? Por exemplo… a vida… a vida de uma forma 

geral… é tipo uma flor… ela vai se abre… Quem viu, viu, quem não viu não viu? Quem viu, viu?  

Natália: quem não viu… vai ter que esperar outra… 

Vitché: então, teve um eclipse… quem viu, viu… não tá ouvindo… então, a vida tá cheia de 

portais, ou de arte… ah, tem um grafite ali… uma hora ele vai sumir…. quem viu, viu… Então, é mais 

ou menos por aí… é isso aí a vida tá colocando você em teste com a sua sensibilidade... cada… pra você 

apurar essa sensibilidade… ca… pra você perceber cada vez melhor esse tipo de coisa que tá aconte… 

nesses pequenos portais aí, que tão… através de arte… de natureza… que eu acredito… tudo… a 

natureza tá viva… então, ela tá te mostrando esses portais… através de uma borboleta… enfim… então, 

você tem que tar… 

Natália:  agora deu certo… não porque agora deixei a filha na escola, entendeu? num vou… 

só tenho aula à tarde agora… agora deu certo… risos… (conversa paralela com alguém externo à 

entrevista). 

Vitché: é isso, acho que a ideia é essa… é… acordando, né… 

Natália: uhum… mas vocês acham, por exemplo, que, o fato das pessoas acharem… no geral… 

arte… pras pessoas, é o quadro que tá láaa… fechadinho no museu…  

Vitché: sim… 

Natália: no geral, esse… é… trazer esse conceito de arte pra rua, entender o grafite como arte 

é um caminho muito longo pra… pras pessoas no geral… e… tal… vocês interpretam….  isso não ser… 

sequer ser ensinado… é muito pouco ensinado, inclusive dentro do sistema escolar como uma educação 

artística, num conceito mais profundo do termo mesmo, de educação artística… é… ainda elitista, ou 

ainda falho… 

Vocês interpretam como… como sendo algo assim?  

Jana Joana: eu acho que é uma questão muito profunda e muito social e… e tem a ver mais 

com… com… e é cultural, sabe… por que, por exemplo… a gente é ensinado a não sentir… a gente é 

ensinado a só contribuir com uma máquina capitalista… dane-se se você sente, se você tem emoções, 
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se você… mas o mundo precisa disso… agora na pandemia a gente viu o quanto a arte é importante… 

a… a gente já sabia, né… como artista a gente já sabia… mas, assim… a grande massa… ‘viu, pô, eu 

tô em casa… eu preciso ter essa válvula… eu preciso ter esse… esse… esse portal pra sonhar… eu 

preciso ter esperança… eu preciso ter algo pra acreditar… eu preciso ter cura pra esse sofrimento, esse 

enlutamento que tá tendo, sabe… então…’ 

Vitché: é… na verdade… 

Jana Joana: … como disse o Paulo Gustavo, é… o humor e a arte é resistência, assim… então, 

assim… tem várias formas de se expressar na arte… cada um vai se identificar com uma… ou não vai 

se identificar… mas, assim… é importante pro mundo… o que seria do mundo se só tivessem 

advogados, o que seria do mundo se só tivessem bancários, sabe… o mercado financeiro… não dá… 

não é equilíbrio isso… não existe isso, né?… e é isso que… é ensinado pra todo mundo… você tem 

que… você tem que… é… estudar, trabalhar e… e desenvolver a máquina capitalista… só que a arte 

ela é inerente do ser humano… o ser humano precisa se expressar… e aí, a gente não pode falar, ai, o 

bairro tal… aí não… é muito… não gosta de arte, sabe… ou num… num valoriza… mas, assim… 

sempre vai ter…  

Na rua, muito legal isso, porque a rua te dá um equilíbrio muito bom, assim… Às vezes a gente 

tá pintando na rua, chega uma pessoa e te xinga, não gosta, fala que te vai chamar a polícia ou mesmo 

vem pra brigar e tem outro que vem pra te agradecer, e traz uns chocolatinhos e… e fala ‘cara,  você 

mudou a minha vida’... é… é… A resposta é muito rápida, né?… a interação com… é muito rápida com 

o público, né… e a gente tá ali o tempo todo e cada um vai interpretar de uma maneira… tem gente que 

interpreta os nossos desenhos muito mais legais do que a gente mesmo, sabe?  

Natália: risos… 

Vitché: total… 

Jana Joana: Caramba, eu não tinha pensado nisso, olha que legal, olha como… como ressoou 

em  você bonito, sabe, e é muito… muito rico isso, assim, de… de ser pra todos, de tar… de tar em 

mandala… 

Natália: é… 

Jana Joana:  de tá construindo junto, sabe… é… 

Vitché: próxima pergunta… risos… 

Jana Joana: não, só mais… só completar com uma coisa… eu… a gente foi pintar em 2017, 

eu fui chamada pra pintar no… num evento de grafite, em Luxemburgo, na Europa… e parte do 

projeto… eles chamaram muito mais mulheres do que homens, foi muito legal… de mulheres artistas… 

foi o primeiro projeto em que eu participei que tinham muito mais mulheres artistas… E aí, é…  a gente 

depois que pintou reuniu as crianças de uma escola que tavam em frente e tro… e começamo a conversar 

e eu conversando sobre a mãe-terra, a importância, porque tinha pintado uma mãe-terra ali… e aí… as 
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perguntas das crianças são maravilhosas, assim, sabe… tipo, ‘você é feliz pintando?’... sabe, quem me 

pergunta isso? Ninguém! 

Natália: nem um adulto vai te perguntar isso…  

Jana Joana: nem um adulto, sabe…  

Natália: ele nem vai pensar em te perguntar um negócio desse… 

Jana Joana: eu achei lindo, assim… e aí foi um encontro super gostoso… e aí depois no dia 

seguinte vem a mãe dessa menina e fala: ‘nossa, obrigada, minha filha voltou maravilhada’, ela… 

falou… você mudou a visão de mundo dela, assim, sabe… então, assim… olha que importante que é 

isso você chegar de uma forma diferente, natural e construir junto isso…  

Natália:  Sim! 

Jana Joana: cê fez parte um pouquinho de um… de um pedaço da vida de uma menininha de 

7, 8 anos, sabe?  

Natália: é… eu achei interessante… du… duas coisas que vocês falaram… e que pra mim são 

completamente interligadas, quando o Vitché falou assim, ‘olha, lá na década de 90… 80, 90, não tinha 

internet, então, a gente tinha que vir pra rua para interagir…’ 

Vitché: Sim! 

Natália: é… e aí é engraçado porque comercialmente falando a gente recebe a mensagem 24 

horas por dia de que a… a internet ela tá aí para nossa conexão e pra nossa interatividade, né…  

Vitché: Sim! 

Natália: então, a gente tá conectado o dia inteiro… mas a gente não tá interagindo mais… 

Vitché: não tá…  

Natália: a gente só tá conectado… é irônico… é irônico porque hoje a gente tem um excesso 

absurdo de internet e uma diminuição da… justamente da interação… e é a interação justamente, Jana, 

que faz o sentir… sentir as coisas que… 

Jana Joana: que gera endorfina, né… 

Natália: … ela vem justamente da interação… 

Jana Joana: é… 

Natália: vem do olhar pra cara da pessoa que tá do meu lado e ver como é que ela tá… enquanto 

a gente tiver toda mundo com a cara cada um no seu celular, a gente vai tá cada vez mais anestesiado, 

cada vez mais só fazendo a máquina girar, sabe… 

Jana Joana: tem estudos que já falam sobre isso… 

Vitché: a gente precisa de uns beliscões, né?… risos 

Natália: é… e a tendência é a gente cada vez mais seja estimulada a ficar cada um mais a sua, 

cada um mais no seu celular… 

Vitché: na verdade a gente taaa… 
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Natália: com cada vez menos interação… 

Vitché: a gente tá virando um monte de…  

Natália: robô… 

Vitché: é… um monte de gente dormindo… risos… 

Natália: mas é verdade, dormindo trabalhando… dormindo produzindo… 

Vitché: é não sabe nem quem ele é… o que ele tá fazendo aqui… 

Jana Joana: Qual o propósito… 

Vitché:  Qual o propósito da sua vida… Quem é você? Quem é você… o que que você tá 

fazendo aqui… qual o prop… então.. isso é a riqueza da vibe… não é você… é você ser reconhe… 

então, é legal você ser reconhecido, todo mundo quer e se… enfim… mas é… o que adianta se você ser 

reconhecido se você não sabe nem quem você é. Então, cê cai num vazio muito grande… cê tem uma 

ilusão que… ah, por aqui tá certo, só que é um erro muito grande, você vai ter que voltar tudo depois… 

você não sabe tem que voltar lá no começo… ah, quem eu sou… vol… a pergunta come… inicial da 

trajetória… da… é… quem é você, o que você quer qual o propósito da sua vida, pra onde seu coração 

tá te levando… porque você pode ter um monte dessas outras coisas e… tá indo pra lugar nenhum… 

tendo a ilusão que tá indo bem porque de repente cê tem um bilhão de seguidores, sabe… mas cê tá indo 

prum nada muito grande… enfim, a máquina tá te empurrando prum precipício… pronto… é isso… é 

mais ou menos por aí… risos… 

Natália: bom, vou terminar… 

Vitché: é meio louco, né, essa vibe aí… 

Natália: é… mas é mesmo… e aí quando a gente… quanto mais a gente começa a fuçar…  

Vitché: mas é legal… sim… 

Natália: é… mais assunto você tem… risos… 

Vitché: não, é… a… vida é uma pegadinha, né…, tipo, cê tem que se ligar e… que às vezes cê 

tá passando por uma coisa que realmente tem valor e se ofuscando com um letreiro que é um letreiro 

falso, vamos dizer assim, cê tá indo para um lugar falso… mas… e a verdade tá do seu lado e cê não tá 

vendo… que nem agora, a gente tá trocan… minha mãe… 

Mãe do Vitché: agora tem pandemia… um metro e meio de distância das pessoas…  

Jana Joana: risos… família muito espanhola, hein… risos 

Vitché: ah, desculpa… risos… 

Natália: risos 

Vitché: tá vendo… sangue espanhol… risos 

Natália: risos..  

Vitché: Essa é a última? 
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Natália: É a última!  Eu só ia perguntar mas a pergunta meio que já foi respondida… eu só ia 

perguntar… é…  

porque que o Cambuci tem uma relação tão marcante com o grafite… a gente meio que… que 

comentou. E se o bairro seria o mesmo se não fossem as muitas paredes grafitadas que são uma marca 

registrada que hoje eu acho a beleza do bairro tá justamente no grafite… o que eu achava que era uma 

coisa ruim antes de me aprofundar no assunto, que eu nem acho que me aprofundei… mas antes de 

entrar no assunto com a mente mais aberta e entender um pouco mais eu achava que era um ponto 

negativo… vindo do interior… com uma outra cultura, com uma outra educação artística, entendeu? 

Nesse sentido  mais essencial da… do… do termo. E aí hoje eu acho, que… gente pra mim… o bairro… 

eu, eu…  a minha resposta é… gent… não seria… não tinha como ser de outro jeito… eu acho… 

entendeu?  

Eu queria ouvir de vocês… 

Jana Joana: é… eu acho que São Paulo criou uma identidade visual única a partir disso… é… 

Vitché: mas que ela vai… ela vai tomar diversos… diversas outras formas… 

Jana Joana: diversas ramificações é… 

Natália: Sim! 

Vitché: é uns hoje… uns nao tem nada  a ver com hip-hop… uns talvez nem  saibam o que é o 

hip-hop… talvez nem sabe de onde veio tudo… quando veio… então, tá criando outros e outros 

caminhos… acho que… é… é isso… tá indo prum monte de lugar… 

Jana Joana: é… eu… por exemplo… é… quando eles começaram… é legal cê falar isso, 

assim… que… o spray era caro, era uma tinta muito ruim que tinha em São Paulo… cê tinha que 

aprender a pintar com ela… era diferente da dos Estados Unidos e da Europa… cê tinha que aprender… 

ela… tinha um jeito de pintar com ela… eu peguei essas tintas, então, tive que aprender a pintar com 

elas porque elas eram muito… tinham muito solvente, né? Então, era… era pouco pigmento…  

Natália: aguado… 

Jana Joana: é… pouco pigmento e muito solvente… 

Vitché:  é… raramente se usava latex… 

Jana Joana: não…  

Vitché: Não, no mundo sim…  

Jana Joana: no mundo sim… e aqui, eles foram os primeiros a usar… 

Vitché: a gente foi o primeiro a usar… 

Jana Joana: por quê? porque a gente tem clima favorável pra isso… e porque é muito mais 

barato…  

Vitché: isso foi criando um…  

Jana Joana: foi criando um…  
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Vitché: uma maneira própria… 

Jana Joana: um estilo próprio… 

Vitché: hoje… hoje não… hoje já misturou… 

Jana Joana: hoje já… já tem todas as cores prontas… 

Vitché: hoje já com a mesma pegada… aí já hoje igualou tudo de novo…  

Jana Joana: é… 

Vitché: hoje cê pega a mesma tinta cê pinta aqui, cê pinta na Europa… 

Jana Joana: é… mesma coisa… 

Vitché:  é… basicamente era igual… 

Natália: mas quando vocês começaram a pintar… é… 

Vitché: não, era diferente…  

Natália: era caro, né… 

Vitché: e as tintas… da… aqui tinha uma tinta… que a… que gente conhece aí… e na Europa 

era outra, e nos Estados Unidos era outra… e depois a… na Europa começou a melhorar… já começou 

a se fazer umas tintas pra grafite… é… quando você olha as cores em cima, antes não tinha… a cor… 

pega um amarelo, aí, cê tinha que olhar todas latas pra achar o amarelo… o amarelo… era… assim… 

Jana Joana: não tinha cobertura… né… a tinta… 

Vitché: a cobertura era ruim… mas de um jeito… ruim e ao mesmo tempo louco… porque tipo 

cê vai criando… você vai se… o artista, sei lá… cê vai se adaptar, sabe… cê você der barro… a 

necessidade de se expressar é… é a vibe da parada… se tiver barro, tinta de pedra, aí… que nem a galera 

das caverna…eles vão dar um jeito, eles vão se expressar, sacou… 

Jana Joana: Sim! 

Vitché: e… 

Jana Joana: Mas é maluco também isso que você falou do bairro… quando a gente pintou o 

escadão… foi na Copa, né… 

Vitché: foi… a gente repintou ele… 

Jana Joana: é… 

Vitché: Osgêmeos tinha pintado… depois ficou um tempo sem pintar… aí nós pintamos junto… 

Jana Joana: aí eu e o Vitché falamos ‘vamo… vamo abraçar esse escadão e vamo pintar…’ 

Natália: esse escadão é o que tem lá no… no… 

Jana Joana: na Muniz… 

Natália: no meio do bairro lá… 

Jana Joana: entre a Lacerda… e tem o Cruz Azul… é pra trás do Cruz Azul…  

Vitché: agora já zuou de novo… 

Jana Joana: tinha… tem um escadão ali… que é na Miguel Teles com a Lacerda…  
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Vitché: não dura… 

Natália: tá… tá, eu sei qual é… 

Jana Joana: e aí a gente foi pintar… 

Natália: chega no ponto de ônibus… 

Jana Joana: Isso!  

Vitché: nem dura lá… 

Jana Joana: E aí é… a gente levou no jornal do Cambuci… e falou ‘olha, a gente queria 

mostrar… a gente tá fazendo uma coisa pro bairro…né…’ ainda existia o jornal do Cambuci… Ele 

nunca publicou… sabe… 

Natália: então, porque também eu acho que tem a ver com aquela questão, né… do… de… de 

não ser visto como arte… 

Jana Joana: eu não sei… acho que não foi interessante, né… 

Natália: acho que ainda hoje… ainda… ainda existe um interesse também… inclusive… 

inclusive… aí entra uma visão completamente da Natália… não é nada assim… de… É… é… mas… 

são as minhas palavras… eu acho que existe também um incentivo… um interesse inclusive monetário 

em que não se venda como arte… porque…  

Vitché: sim, pode ser! 

Natália: se não cê vai… mas… esse… essa povaiada, aí… todo mundo vai ter acesso à arte? É 

a mesma versão do… a empregada tá indo pra Disney…  

Vitché: a arte é elitizada… por exemplo…  

Natália: é… entendeu? existe um interesse de que a arte fique pro rico… 

Vitché: não… eu entendi… é tipo… é tipo… 

Natália: se você vender… 

Jana Joana: eu acho que ainda tem mais ainda…  eu acho que ainda tem um interesse de que 

não tenha… por que assim… o grafite é poder muito grande… 

Natália: entendeu? 

Vitché: não… é… quer ver um exemplo? 

Jana Joana: e um poder muito grande de tocar as pessoas de uma forma que ele pode mudar o 

seu pensamento…  

Vitché: não, não… quer ver… se você pega os povos ancestrais… tanto da África quanto da 

América… enfim… toda… os povos ancestrais… a gente pega por exemplo, o Picasso… o Picasso… 

ele basicamente ele se inspirou muito na arte africana… que é uma arte ancestral… só que ele fez arte… 

arte africana não é arte… então, é mais ou  menos… é… 

Natália: ou seja, depende de quem vê, né… 

Jana Joana: por que que a arte indígena é artesanato e a arte do… do branco é… 
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Vitché: (a história dele tá no museu… agora… tá na história da arte…) é isso…  

Natália: é arte… é referência… 

Vitché: é… isso… é isso… pegou… aí quebrou a madeira… 

Natália: mas aí… é… então… aí a gente vai entrar na questão histórica do poder… do… do… 

infelizmente… a… a cultura dominante ela sempre… ela faz isso… a cultura dominante ela domina… 

ao longo dos séculos… 

Vitché: mas é que tem… tem uma parada que eu acredito… que eu acho… quem tá mais 

ligadinho na vibe… quem tá mais ligadinho na nave, aí, saca… que, tipo… é… é meio louco falar isso… 

talvez não tenha sentido pra muita gente, mas… porque hoje tudo é baseado em dinheiro e outras 

coisas… e uns valores que de certa forma, enfim… mas… que a vida tem outros valores e pra… pra… 

isso não tem um valor que a gente acha que tem… é… como eu posso falar… talvez aqueles que tão 

sendo menos… menos favorecidos ou menos observado… é… existe uma outra vibe… que… eles 

realmente são os caras… a vi… a vida de uma determinada forma sabe… ess… esses são os caras….  

Natália: são eles que fazem a máquina girar, né… tipo… 

Vitché: é…  não… é… digo…  

Natália: que faz o mundo acontecer… 

Vitché: eu tô indo numa parada mais espiritual assim mesmo, saca… tipo… que hoje talvez 

não tenha importância pra muitas pessoas… assim… mas é… é… esse… esse… como se a… a natureza 

sabe quem… quem é verdade e quem é mentira… vamo dizer assim… é mais ou menos isso… ah, não 

interessa… ‘mas tem...’ o que eu quero dizer é isso… a natureza sabe sentir quem é verdadeiro e quem 

não é… é… eu entrei numa viagem agora… mas é… 

Natália: risos… 

Vitché: não… mas é por aí mesmo… é… eu que eu acho… eu acredito muito nisso… 

Natália: gente… muito… 

Vitché: eu entrei numa viagem aí… né… 

Natália: muito obrigadaaaa….  

Vitché: não deu pra entender nada… 

Jana Joana: é… fomo a fundo aqui, mas…. 

Vitché: dei uma mergulhada que… 

Natália: depois você… quando você quiser terminar o raciocínio… se você quiser … você me 

manda um áudio no WhatsApp… e termina… se você quiser concluir mais ainda…  

Vitché: deixa eu… deixa concluir… deixa eu simplificar… que eu acho que eu fui muito 

longe… 

Jana Joana: é… ele é bom em simplificar… 

Vitché: é… eu vou simplificar o que eu quero dizer que eu acho que eu expandi muito… é…  
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Por exemplo, tem a história da arte… e os artistas que tão na história da arte… e a gente sabe 

que essa arte veio antes… ela é muito mais antiga…  principalmente em se falando dos povos 

ancestrais… essa arte dos povos ancestrais é muito antiga, e vem muito do coração, vem muito da 

essência… dessa essência… desse ritmo… e… então… e falando de todos os povos ancestrais assim… 

e… ah, quer ver… acho que… teve uma… eu acho que vou conseguir…  

Por exemplo… os índios eles tavam aqui muito antes dos… dos brancos… dos portugueses…  

Jana Joana: dos indígenas… 

Vitché: e veio um português ou seja lá quem foi e falou ‘ó, essa terra é minha porque eu tenho 

um documento dela e ela é minha agora, não é mais sua…’ mas, peraí, ela é minha muito muito muito 

antes de você chegar aqui… o que eu quero dizer é que… tipo… 

Jana Joana: e eles nem se consideravam os donos… 

Vitché: mesmo que você… 

Jana Joana: eles  consideravam que o dono era… os… os… os deuses… 

Natália: a própria terra… a terra é dona da terra… 

Vitché: mesmo que você tenha esse documento hoje… e fala ‘essa po… essa terra é minha…’ 

é… agora vou entrar num papo espiritual… que é a vibe… é… a gente sabe que ela não é sua… mesmo 

que você acredite nisso… 

Natália: uhum… 

Vitché: … aquele documento prove isso, mas a que… isso… é falso. Então, é… você tá se 

guiando por uma mentira… entendeu? 

Natália: sim… 

Vitché: agora eu acho que consegui me explicar… mesmo que você acredite nisso, nesse 

documento, ‘ah, isso é meu, os índios que se lasquem…’ isso é… é mentira, você acreditou, o homem 

fez uma mentira… inventou uma mentira… 

Natália: a lenda da propriedade privada… 

Vitché: isso… pra ludibriar… só que… 

Jana Joana: só que isso se reverbera em muitas coisas… não é só na propriedade… 

Vitché: entre eu… entre eu e você… 

Natália: sim… sim… 

Vitché: no nosso íntimo… no nosso íntimo… lá dentro… a gente sabe, tanto você, quanto eu… 

ou o índio… vamos dizer… que isso é mentira…  é… sacou? 

Natália: Faz sentido… 

Vitché: deu pra… sacou, né? 

Natália: faz sentido… faz sentido… eu nunca tinha pensado… nesse ponto assim… então… 

mas eu entendi… 
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Vitché: você sabe que é mentira… mesmo que você não queira en… ver, mas lá dentro você 

sabe que é mentira… Esse documento não vale…  

Natália: é… 

Vitché: …porque a lua não tem dono… não existe dono… 

Jana Joana: …e se a gente entender que a gente tá só de passagem… 

Vitché: o sol não tem dono… 

Jana Joana: nesse… nesse planeta… o que que é nosso? 

Natália: a gente nasce sem nada e volta sem nada… 

Vitché: é.. não tem dono…  

Natália: isso é bíblico… se você quiser… 

Vitché: os Estados Unidos foi lá e pôs uma bandeira na lua e então a lua é deles… sabe, o cara 

veio aqui de… Portugal… o índio sabe que nem dele a terra é, sabe… eu falo dos índios, mas falo dos 

povos ancestrais… eles sabem que eles não são donos da terra, a terra não é deles… a gente não, a gente 

acha que é nosso… 

Jana Joana: os povos nativos tinham toda essa sabedoria… 

Vitché: essa… a verdade… o que eu que… O tempo da nossa vida… vai trazer essa verdade… 

de uma hora ou outra esse documento. Então… cê tá morrendo e fala: ‘e aí, ‘esse documento não é mais 

seu, cara…’ a verdade uma hora vai bater… é isso… isso é verdade? Ela vai ela vai levar tipo num rio 

tudo isso daí.  

Natália: muito bom… gente… 

Vitché: agora acho que deu pra… risos… fiquei muito viajadão… risos… 

Natália: terminou… muito bom… vou encerrar… a gente terminou só porque a gente conversou 

por 35 minutos. 
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