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Eixo 5: Educação e suas linguagens 

 
Resumo  
Este artigo tem como proposta verificar a arte urbana, manifestada por meio do 
grafite, desenho, pintura, entre outras técnicas presente nos muros externos da 
Escola Estadual João Rodrigues da Silva, da cidade de Londrina. Pretende-se 
abordar como a arte urbana pode tornar-se produtiva na promoção de uma maior 
vivencia coletiva, focalizando conflitos, buscando compreender e explicar as ações 
dos sujeitos voltadas à criação de possibilidades de transformações dos contextos 
que atuam para explicitar a atividade escolar a partir da experiência de arte urbana, 
neste caso o grafite e a pintura mural da Escola Estadual João Rodrigues da Silva. 
Para tal optamos pelo relato a partir de uma reportagem de jornal e levantamento 
fotográfico dos muros, tentando compreender como se realizou e a finalidade da arte 
urbana na escola. Enfatizamos a narrativa da arte urbana ocorrida na Escola, por 
meio da observação e descrição dos fatos. A experiência propôs a participação e 
envolvimento da direção e gestores, bibliotecária e alunos da escola buscando 
avançar na compreensão e transformação de seus contextos de ação, aprimorando 
a leitura, envolvendo os vizinhos, os familiares e discutindo preconceitos dentro e 
fora dos muros escolares, gerando envolvimento, participação, e consciência, por 
parte dos envolvidos. Assim, a arte urbana construiu um novo conceito de muro para 
a Escola, pois de um problema, os gestores e alunos se agruparam e solucionaram 
utilizando a arte urbana como fonte de resolução. 

 
Palavras-chave: 1 Arte urbana; 2 Escola pública; 3 Leitura. 
 

Introdução  

 

“(...) jamais se deve confundir uma cidade com o discurso que 

a descreve. Contudo, existe uma ligação entre eles” (CALVINO, 1990, p. 59). 

Citando o pensamento de Italo Calvino sobre as cidades podemos 

ampliar esta ideia para o campo dos muros escolares, não podemos confundir a 

pintura dos muros externos com o movimento interno da escola, as disciplinas, 

projetos e afins, mas não podemos negar a relação entre a arte urbana expressa na 

pintura ou grafite que os alunos almejam ver na escola. 
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Os muros das escolas expressam um rico material e fonte de 

pesquisa, pois são constituídos de imagens que revelam sobre o contexto social, 

simbólico e representativo do universo destes jovens. A arte urbana presente nos 

muros escolares é uma arte comprometida com a realidade social, politica, ecológica 

entre outros temas relevantes, além disso revela um universo lúdico, de 

sociabilidade e pertencimento. 

A arte urbana é uma das linguagens que representam o colégio 

publico, exercendo a função de externalização das emoções, dos movimentos 

sociais, do aprendizado, do momento histórico vivenciado, do sistema, dos 

problemas sociais, da realidade interna do colégio. 

Não há como determinar exatamente como e quando se iniciou o 

grafite, existem várias teorias desde as figuras encontradas nas Grutas de Lascaux, 

na França, que eram gravadas com ossos e pedras, muitos movimentos usaram o 

grafite, como o nazismo, as revoltas estudantis, mas “o grafite começou a se 

desenvolver na década de 1970, em New York e na Filadélfia, onde artistas (...) 

pintavam seus nomes nos muros ou nas estações de metrô ao redor de Manhattan” 

(GANZ, 2010, p.8).  

Com o hip-hop, o punk e a internet, o grafite foi introduzido em quase 
todos os países ocidentais e também nos países orientais 
influenciados pelo Ocidente, alcançando em seguida lugares ainda 
mais distantes. Embora só mais tarde tenha chegado a Ásia e a 
América do Sul, hoje a cultura do grafite nesses lugares cresce a 
uma velocidade surpreendente, tendo já alcançado um alto padrão, 
principalmente na América do Sul (GANZ, 2010, p.9). 
 

 No Brasil o grafite teve inicio em 1978, as grafitagens compõem a 

paisagem urbana, não mais carregam a acusação de vandalismo que 

compartilhavam com os pichadores.  

A imagem não somente cristaliza uma dada realidade social, mas 

responde ativamente às solicitações de seu meio, às exigências de sua classe, aos 

problemas morais, sociais e políticos de sua época. “Sua resposta importa num 

desvendamento ou numa constatação, numa descoberta ou numa recusa, sem 

excluir-se a própria aceitação daquilo que existe e que, no entanto, recebe, na obra, 

uma expressão reveladora e ampla dirigida a todas as consciências” (NUNES, 

p.1991, p.98). 

Sendo assim, pretende-se abordar experiência da arte urbana 

presente nos muros da escola publica a partir da produção da arte para a promoção 
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de uma maior vivencia coletiva, no ensejo de novas experiências significativas da 

Escola Estadual João Rodrigues da Silva, localizada no Conjunto Antares (zona 

leste de Londrina), fundada em 1998, com atualmente 593 alunos que frequentam o 

ensino regular nos períodos manhã e tarde e no período noturno o EJA (Educação 

de Jovens e Adultos) totalizando 45 professores nos três períodos.  

 

Metodologia  

Os dados para tal artigo foram alcançados por meio de registro 

fotográfico da Escola e abordagem jornalística. A motivação para a grafitagem e 

pintura dos muros da escola foi em “resposta ao vandalismo que existia antes”, 

segundo a diretora prof. Claudia Regina Victor1, e assim surgiu o projeto do grafite 

em 2018. “Um ex-aluno grafitou um pedaço do muro, na entrada da escola e onde 

ele fez a arte ninguém mais pichou”, segundo a diretora. Esta percebeu o interesse 

dos alunos pelo grafite e a motivação que trouxe para a escola. Decidiu-se então 

retratar nos muros o projeto que melhor funcionava na escola. “Decidimos retratar lá 

fora o que vivemos aqui dentro e uma das coisas mais fortes é o projeto da leitura, 

que funciona muito bem, porque nossa bibliotecária é uma pessoa muito ativa” 

declara Claudia (OGAWA, 2018). 

A bibliotecária passou a indicar quais obras eram mais procuradas 

entre os alunos e as obras clássicas que precisavam constar nos muros. Foram 

realizados grafites e pinturas respectivamente, na entrada da escola os livros foram 

pintados como se estivessem em uma estante da biblioteca e alguns com a capa 

planificada. 

                

Pintura da lombada dos livros da biblioteca no muro de entrada da Escola e grafite realizado 
por um ex-aluno da Escola, capa do livro Dom Casmurro de Machado de Assis, respectivamente. 
Fonte própria fevereiro de 2019. 

                                            
1 Em entrevista ao jornal Folha de Londrina, por Vítor Ogawa, 2018. 
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Em outros espaços dos muros foram grafitados e pintados temas 

sociais trabalhados na escola como a inclusão, preconceito, indígenas, brasilidade, 

paz, leitura, cidadania, educação, respeito, etnias, fantasia, entre outros que 

permitem a criatividade dos alunos. 

Para evidenciar a atividade escolar narrada acima, a importância do 

papel da diretora e da bibliotecária foram de estrema relevancia, ao tratar dos 

conceitos e práticas educacionais, como o relato da experiência vivenciada pelo 

colégio, enquanto professores e alunos, “toda atividade de trabalho organiza-se em 

torno de um objeto, considerado o real motivo da atividade” (ENGESTROM, 1987 

apud NININ, 2017, p. 628). que segundo Hekkila e Seppanen apud Ninin: 

Isso significa que, apesar de uma comunidade de trabalho ser 
entendida como um trabalho coletivo sobre um determinado objeto, 
cada funcionário tem sua própria relação com o trabalho: cada 
indivíduo cria seus sentimentos pessoais a respeito do objeto que ele 
significa. Assim, as mudanças no trabalho e, especialmente, o seu 
objeto podem ser experienciados de forma diferente por diferentes 
funcionários (2017, p. 628). 
 

Sendo assim, a participação da funcionária da escola em conjunto 

com a direção foi fundamental para a evolução e transformação de leitura da 

biblioteca em algo maior que despertasse interesse e procura dos alunos, gerando 

curiosidade e mais apreço aos livros. A escola desenvolveu a capacidade dos 

sujeitos para conscientemente, ampliar, alterar sua atividade profissional para 

conseguir discutir questões complexas com a comunidade, neste caso com os 

alunos e seus familiars ou seja dos conflitos e dilemas vivenciados pelos sujeitos, 

como a pichação e o vandalismo nos muros da escola praticados por pessoas que 

não respeitavam este espaço de pertencimento dos alunos.  

 

Resultados e Discussão  

A leitura enriquece as ideias e experiências intelectuais, no entanto 

os alunos da escola não tinham um espaço apropriado porque a biblioteca havia 

sido incendiada de maneira criminosa em 2012, então a equipe escolar juntamente 

com a diretoria, limparam uma sala de aula, fizeram calçada, colocaram sofá, ar-

condicionado e criaram um ambiente prazeroso para os alunos.  

Muitos alunos gostaram bastante da nova pintura, os alunos que não 

tinham lido as obras pintadas nos muros, procuravam na biblioteca para ler. O 
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estimulo à leitura virou curiosidade para os alunos. Alguns alunos não conheciam as 

obras e tomaram conhecimento das mesmas depois das pinturas.  

Os pais dos alunos também modificaram sua visão da escola, 

elogiando a inspiração para a leitura e procurando vagas na escola que demonstra 

por meio dos muros tanto zelo. Até a vizinhança elogiou a iniciativa da escola, 

relatando a sensação de limpeza, beleza além da curiosidade e retorno ao passado 

das leituras já feitas na época escolar. “A ação educativa – evidenciada a partir de 

suas praáticas – permite aos alunos avançar em saltos na aprendizagem e no 

desenvolvimento” (LEITE, 2009, p. 204). Associando ao pensamento de Lynch 

(1999) todos podemos aperfeiçoar nosso olhar: 

Portanto, será igualmente util aperfeiçoar essa imagem através do 
treinamento do observador, ensinando-o a olhar para a sua cidade, a 
observar a multiplicidade de suas formas e perceber de que modo 
elas se misturam. (…) Tal educação poderia ser usada não apenas 
para desenvolver a imagem urbana, mas para reorientá-la depois da 
uma transformação perturbadora. (p. 131). 
 

São etapas fundamentais no processo pelo qual nos tornamos quem 

somos. Trata-se de uma relação complexa entre o individual e o coletivo, que 

envolve a participação ativa na transformação de si, do outro e do mundo.  Criando a 

possibilidade de falar, aprofundar, questionar, esclarecer, explicitar ideias e 

compreensões sobre a leitura e outros temas grafitados e pintados nos muros da 

escola. 

A experiencia propos a participação da direção, bibliotecária e 

alunos da escola buscando avançar na compreensão e transformação de seus 

contextos de ação, aprimorando a leitura, envolvendo os vizinhos, os familiares, 

discutindo preconceitos dentro e fora dos muros escolares, pois todos os 

transeuntes tornam-se ávidos leitores dessas imagens. 

Assim, o muro se torna a identidade do lugar, um cartão de visitas, 

um convite a entrar e conhecer. Relatos desses espaços coletivos que surgiram e 

desapareceram, mas que contribuiram para a valorização da cena da arte urbana. A 

arte urbana existe e resiste ao passar do tempo, mesmo que seja em movimentos 

cíclicos, mas com potencial de intervenção cada vez maior. Os muros são os 

suportes favoritos para usar os sprays multicoloridos e ressignificar o lugar. O muro 

é simbolo da sociedade moderna e não por acaso também é o suporte favorito dos 

grafiteiros. O objetivo tambem é quebrar preconceitos e aproximar a sociedade em 
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geral, longe de publicidade e propaganda, longe de imagens que nos induzem a 

consumir. O grafite pode, nem que seja por um mometo breve, nos arrancar desse 

modo automatico em que estamos submetidos no nosso dia-a-dia.  

 

Conclusões  

Hoje vivemos na chamada “civilização da imagem”, na era da 

visualidade, da cultura visual, há imagens por toda parte. Com a produção maciça 

de imagens, tendo como exemplo a arte urbana modificaram-se as bases do 

conhecimento humano. A arte urbana muda o ritmo de quem passa, os passos 

apressados param quando se deparam com algo interessante que podem admirar 

ou fazer pensar, refletir. A arte urbana faz a gente olhar com com novo olhar para o 

lugar de sempre. Outra perspectiva para um lugar onde nem se reparava mais. 

Interrompe a rotina e te faz reparar. E apreciação não é necessariamente 

aprovação. Voce pode estranhar, achar diferente. As pessoas começam a identificar, 

perceber que tem cena, o traço do artista, a mensagem descrita pela pintura ou 

grafite, a relação com seu cotidiano, a beleza e o colorido que enobrece a escolar. 

Os muros se transformam em verdadeiras telas urbanas.  A arte urbana e a escola 

formam uma complementaridade possível e desejável, entre as formas de discurso. 

Sendo assim podemos comprovar que a arte urbana construiu um novo conceito de 

muro para a escola, pois de um problema, os gestores e alunos se agruparam e 

solucionaram utilizando a arte urbana como fonte de resolução.   
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