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A pesquisa e a escrita dessa dissertação foi desenvolvida em um período político pós-

golpe de 2016, colocando a democracia em risco no atual governo, discursos de ódio e 

intolerância marcam o cenário político brasileiro. O Ministério da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos é sinônimo de zombaria, desrespeito e ideologias religiosas. Além 

disso, a defesa dessa dissertação foi feita por meio de videoconferência, pois a pandemia 

do Covid-19 assola o mundo todo. São momentos difíceis para a liberdade, para a saúde 

e para a autonomia educacional, mesmo assim continuaremos resistindo! 
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RESUMO 

O repensar a Educação em Química sustentado na Educação em Direitos 

Humanos é possibilitar aos alunos valores morais e éticos humanizados de uma sociedade 

igualitária nos direitos e plural nas diversidades, desta forma essa dissertação teve como 

objetivo proporcionar por meio do método do Estudo de Caso do tipo Etnográfico e da 

técnica de Análise de Conteúdo uma reflexão no ensino e aprendizagem dessa Ciência 

para além dos conceitos de interações químicas, mas também para questões sociais-

políticas-culturais afim de promover uma Educação que transfigure o modelo tradicional 

eurocêntrico e de poder hegemônico estabelecido, uma vez que a transgressão e o 

empoderamento promove o lúdico na visibilidade social individual ou coletiva dos 

indivíduos, além de possibilitar a assimilação de conteúdos científicos e sociais. O Prazer, 

a Arte, a Química, a Luta e os Direitos Humanos foram os pilares desta pesquisa, que este 

formato de Educação possa despertar em nós a confiança de uma sociedade cada vez mais 

equitativa e emancipadora.  

 

Palavras-chaves: Lúdico. Ensino de Química. Grafite. Educação em Direitos Humanos. 

 

ABSTRACT 

 
Rethinking Chemistry Education sustained by Human Rights Education is enabling 
students to humanize moral and ethical values from an egalitarian society in rights and 
plural in diversities, this dissertation aimed to provide through the Ethnographic Case 
Study method and Content Analysis Technique a reflection on the teaching and learning 
of this science beyond the concepts of chemical interactions, but also for social-political-
cultural issues in order to promote an Education that transfigures the traditional 
Eurocentric model and established hegemonic power, once the transgression and 
empowerment promotes playfulness in the individual or collective social visibility of 
individuals, in addition to enabling the assimilation of scientific and social content. 
Pleasure, Art, Chemistry, Struggle and Human Rights are the cornerstones of this 
research, may this format of Education awaken the confidence of an increasingly 
equitable and emancipatory society in us.  

 
Keywords: Playful. Chemistry Teaching. Graffiti. Human Rights Education. 
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ORGANIZAÇÃO DA OBRA-PRIMA 

A palavra obra-prima possivelmente deriva de um pensamento filosófico contido 

no Livro I da Metafísica, no qual Aristóteles (2002) discorre sobre o conhecimento e 

expõe as noções de “Experiência” e “Arte”, referindo-se a Experiência como o 

conhecimento subjetivo, pessoal e a Arte como o conhecimento de objetivação, dos 

universais. Aristóteles julgava haver mais saber e conhecimento na Arte do que na 

Experiência, considerando as mulheres e os homens das artes mais sábios que os 

empíricos. Isto porque os primeiros conhecem a causa, e os outros não, ou seja, enquanto 

os empíricos sabem o quê, mas não o porquê, as mulheres e os homens da arte sabem o 

porquê e a causa. Hoje a definição de obra-prima nos dicionários está para a mais bela 

obra de um artista. 

 A partir do entendimento de “Experiência” e “Arte”, ousamos chamar essa 

dissertação de obra-prima, principalmente pelo fato dos grafites, cerne da pesquisa 

desenvolvida, terem sido criados por estudantes que jamais considerar a possibilidade de 

ter seus desenhos artísticos divulgados e investigados de forma científica.  

A problemática dessa obra-prima está na Educação em Química desvinculada da 

relação sócio-política, se distanciando da realidade dos estudantes e das ciências sociais. 

Com as crescentes denúncias de injustiças na relação social, dentro e fora das escolas, a 

Educação pensada “em” e “para” os Direitos Humanos se faz insurgente ao sistema atual 

de ensino e aprendizagem. Precisamos fazer dialogar as ciências naturais com as ciências 

sociais, para assegurar a possibilidade de uma construção ética-social na formação dos 

estudantes que frequentam escolas públicas periféricas em um país majoritariamente 

negro. Estudantes estes, que interiorizam por imposição o modelo de sociedade opressora 

e desacreditam da possibilidade de contrapor essa ideologia sistêmica.  

Na proposta de romper essa lógica, essa escrita começa de forma transgressora 

com o capítulo 1: “À Guisa da Transgressão”, apresentando uma compilação geral 

sobre a temática da pesquisa, a problemática e as convergências que procuramos analisar 

no texto proposto, seguido do método, metodologia e a técnica de análise pensada para 

atingir os objetos das perguntas investigativas. 

No capítulo 2: “A Arte Lúdica da Educação em Direitos Humanos”, são 

apresentadas definições e especificações sobre o que entendemos por Educação em 
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Direitos Humanos e Arte do Grafite. O capítulo foi organizado em tópicos que indicam 

as categorias analisadas dentro destes aspectos. 

Continuamos com o capítulo 3: “Transgressão Educacional: a Atividade 

Lúdica das Interações Químicas na Arte do Grafite” que expõe as definições e 

conceitos do lúdico e das interações químicas no processo de ensino e aprendizagem em 

química, também organizado em tópicos com dados e discussões indicando as categorias 

analisadas dentro destes temas. 

 O capítulo 4 é a “Galeria de Arte” que tem o intuito de apresentar a 

materialização dos trabalhos artísticos dos alunos que criaram seus grafites a partir de 

abordagens científicas, sociais e políticas, seguidos dos argumentos de cada artista 

explicando sua criação e de uma breve análise sobre os conteúdos abordados. 

Para finalizar, o capítulo 5: “Exposição de Pensamentos: O que há para se 

considerar?” pretende arrematar a dissertação, apontando as relações entre o processo 

de ensino e aprendizagem, defendido por Jean Piaget, dos conceitos químicos e sociais 

construídos durante a pesquisa. 

A escrita desse texto foi pensada de forma não convencional quando comparadas 

com aquelas escritas de pesquisas acadêmicas na área das ciências naturais, 

especificadamente as de Química, que estabelecem um padrão organizacional para 

evidenciar o método e discutir a análise dos dados. Diferente disso, essa dissertação foi 

construída com o mínimo de divisões, trazendo dados logo no início do texto para dialogar 

com os referenciais. 

O formato da escrita segue um modelo em “espiral” esquematizado na Figura 1, 

ou seja, os conceitos novos vão sendo incorporados ao texto no decorrer da dissertação, 

sendo retomados em vários momentos do desenvolvimento, esse exercício de retomada 

conceitual foi planejado por entendermos os conceitos defendidos como forma de unidade 

inter-epistêmica. 
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Figura 1: Esquematização da escrita em formato espiral. 

 
Fonte: Própria. 

 

Procuramos construir durante a leitura o acesso inicial ao mundo “macro” da 

pesquisa, passando pelas especificidades do “micro”, voltando e finalizando com as 

considerações das inter-relações do “macro”.  Desejamos a todos uma agradável leitura! 
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CAPÍTULO 1 - À GUISA DA TRANSGRESSÃO 

“...Burlando as lei, um bagulho eu sei 
Já que o rei não vai virar humilde  

Eu vou fazer o humilde virar rei 
Me entenda nesse instante 

Essa cerimônia marca o começo do 
Retorno do império Ashanti 

Atabaques vão soar como tambores de guerra 
Meu exército marchando pelas ruas de terra...” 

(Canção de Emicida) 
 

Ação de violar ou não cumprir ordens e regulamentos, a transgressão, sempre 

foi encarada como um ato “imoral”, de insubordinação às leis convencionadas. O difícil 

é entender para quem essas leis foram estabelecidas e o porquê de algumas pessoas se 

recusarem a segui-las. Essa escrita pretende abordar transgressões sociais em situações 

específicas em um contexto histórico de injustiças aos transgressores, possibilitando a 

reflexão de como o lúdico tem diferentes vertentes, inclusive na relação social humana e 

nas práticas culturais.  

As transgressões educacionais, reconhecidas como práticas da liberdade por bell 

hooks (2013) visam romper com o método impositivo do pensamento branco colonizador 

na história e na cultura vigente. São ações de debates críticos que fogem do sistema de 

dominação instaurado na construção humana. No processo de “descentralização da 

autoridade e na reescrita das áreas limítrofes institucionais e discursivas onde a política 

se torna um pré-requisito para reafirmar a relação entre atividade, poder e luta” (HOOKS, 

2013, p. 173). É percorrendo essa noção de subversão ao método dominante que 

estruturamos essa dissertação.  

A pesquisa dessa dissertação foi pensada e organizada de forma transgressora 

aos sistemas tradicionais de Educação em Química, pois, quando se fala em arte, a 

criatividade e a espontaneidade são essenciais. O transgressor1 que aqui escreve faz 

questão de se apresentar e revelar “os porquês” dessa transgressão, a fim de justificar os 

atos encontrados nesta pesquisa. Sou filho de mãe negra e pai branco, nasci e cresci nas 

periferias do estado do Mato Grosso no Brasil, andava horas para chegar até a escola e 

não recebia visitas de amigos na minha casa feita com paredes de madeiras e chão de terra 

batida, sem banheiro, sem água encanada, sem muros ou cercas. Esta falsa liberdade 

aprisionou minha sexualidade por mais de 19 anos. Gostar de uma pessoa do mesmo sexo 

sempre foi abominação e heresia aos olhos das pessoas naquela cidade que possui cerca 

                                                           
1Esta parte da dissertação está escrita na primeira pessoa do singular para que o leitor possa conhecer os 
motivos que levaram o principal ator desenvolver a pesquisa, no restante da escrita usaremos a terceira 
pessoa do plural, pois acreditamos que a pesquisa também foi construída por outros envolvidos no processo.  
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de 25 mil habitantes, então, preferi me abster da ludicidade sexual para não decepcionar 

as convicções morais da minha família. 

Encontrei meu refúgio nas artes, nos palcos das igrejas, nos pincéis e tintas, estas 

foram as “válvulas de escape” para me manter vivo. Para continuar com meu processo 

lúdico entreguei-me às peças de teatro onde conseguia colocar para fora toda a dor sentida 

por anos. O mesmo aconteceu nas telas e papéis que foram ocupados por imagens e 

desenhos que representavam minha constante luta para continuar essa trajetória, sem 

sentido até então. Cresci acreditando que ser gay e pobre era meu fracasso como humano, 

recebi preconceitos e injúrias desde muito cedo na escola e no convívio social, fui tratado 

com vergonha e desrespeito durante muito tempo, pior que isso, acreditei na moral que 

me foi imposta e me tornei meu pior inimigo. 

Não quero almejar o sentimento de pena dos leitores, pretendo apenas mostrar 

como o jogo social de regras impostas pelos que possuem a premissa de poder pode ser 

de grande injustiça para outros, isto acontece quando as leis dogmáticas da igreja dentro 

da construção histórica humana estabelecem parâmetros de moral a serem seguidos. Neste 

caso essa relação civil deixou de ser para mim uma atividade lúdica e se tornou a exclusão 

do meio em que estava inserido. Cresci acreditando que estava com um débito social por 

não ser um homem com as mesmas características que os demais e por isso comecei a me 

esforçar para me destacar nas atividades desenvolvidas. 

Fui o primeiro e único da família a ingressar no ensino superior pelo Programa 

Universidade para Todos (PROUNI), sem o qual jamais poderia pagar pelas mensalidades 

e me formar, a bolsa foi conquistada na instituição filantrópica Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás - PUC Goiás, que dispunha do curso de Licenciatura em Química 

totalmente noturno, pois trabalhei durante toda a graduação, aliás, nunca deixei de 

trabalhar depois dos 14 anos de idade. Fui bolsista no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), voluntário do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), participei da diretoria do Centro Acadêmico e da Atlética, 

tudo isso para tentar ocupar um lugar na universidade que não parecia ser meu. 

Consequentemente, fui o primeiro a entrar em uma instituição pública no programa de 

mestrado da Universidade Federal de Goiás – UFG, sem nenhuma bolsa e ainda 

trabalhando.  

Para alguns essas conquistas são como outras quaisquer, para mim são os 

maiores atos de transgressões aos valores impostos durante meu desenvolvimento, porque 

cresci acreditando que “pobre não vai para universidade”, pois precisa trabalhar para se 
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sustentar, que “gay só quer saber de festa, drogas e promiscuidade”, não se interessam 

por estudos. Tornei-me um contraventor das expectativas colocadas em mim, mais que 

isso, tornei-me resistência a esses pré-conceitos estabelecidos. Acredito que este breve 

relato sobre minha vida que nem de longe consegue expressar um pouco da dor que 

carrego, pode justificar meu interesse pelas Artes e pelos Direitos Humanos (DH) e espero 

que vocês se dispam dos prejulgamentos até o final desta leitura e se divirtam lendo. 

 

1.1 - A TRANSGRESSÃO     

No livro “Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade” a 

autora bell hooks (2013) investigou a sala de aula como princípio de constrangimento, 

mas também como uma fonte potencial de libertação. Segundo ela: 

A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de 
possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de 
trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura 
da mente e do coração e que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo 
em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para 
transgredir. Isso é a educação como prática de liberdade (HOOKS, 2013, p. 
273). 

Nesse contexto, a Educação se caracteriza como prática teórica transgressora de 

libertação das determinações e exigências segregacionistas da colonização branca na 

constituição histórica da sociedade humana. É um pensar sobre os impactos das 

construções teóricas europeias/hegemônicas em sala de aula e a importância de que o 

ensino seja conduzido com vistas a romper com as heranças coloniais de desigualdades. 

Com isso procuramos ressaltar nessa escrita as dificuldades que nós, brasileiros, 

enfrentamos ao nos assumirmos parte de uma sociedade que quer se enquadrar como 

representantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Uma vez que a 

realidade do corpo social e da política vigente não se encaixa nas lutas desses Direitos, 

novas propostas educacionais precisam ser discutidas e repensadas a fim de revolucionar 

a realidade atual imposta, construída em cima de ganância dos detentores do poder e da 

exclusão dos oprimidos, carregando a alcunha de que são “tradicionais e defensores dos 

bons costumes”, mas que pregam o ódio contra as diversidades justificando seus ataques. 

A cultura brasileira carrega consigo uma história triste de desigualdades que precisa ser 

modificada, esta pesquisa pretende ser um dos passos para esta transformação.  

O Brasil é signatário da DUDH, desde 1948, data em que ela foi constituída 

pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Contudo não é difícil 
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ver o quão longe estamos de uma formação social que respeite os direitos estabelecidos 

em tal convenção. As notícias de corrupção, feminicídio, homofobia, intolerância 

religiosa, racismo e outros comportamentos que ferem os DH e a DUDH - documento 

que esboça e legitima alguns desses direitos - se tornam cada dia mais comum em nosso 

cotidiano.  

A contradição entre a proclamação contínua dos Direitos Humanos e a 
experiência cotidiana de cada um/a de nós leva muitas pessoas hoje a afirmar 
que os Direitos Humanos constituem um discurso retórico, que serve mais para 
legitimar situações de violação, do que para ser um instrumento de luta pela 
justiça, pela paz e pela democracia (CANDAU; SACAVINO, 2013, p. 60). 

Tais reflexões, por um lado, apontam para uma maior capacidade de 

informação sobre violações que já ocorriam, por não serem devidamente categorizadas e 

denunciadas. Por outro lado, mostra o quanto precisamos atuar para a superação de tais 

violências. Um dos aspectos que faltam no processo social para materialização de uma 

cultura pautada por valores mais humanos está situado na inter-relação pessoal, ou seja, 

na relação entre pessoas, com a construção simbólica desses conceitos na cultura 

brasileira. Pensar Educação em Direitos Humanos (EDH), é pensar em uma construção 

científica-social do indivíduo que permitirá a ruptura com a postura de naturalização das 

violências cotidianas reforçadas por quem não conhece, não entende os DH, ou aqueles 

que optam por atribuir aos DH um estigma de “defensores de bandidos”.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996, 

embasada pela Constituição Federal de 1988, determina em seu artigo 22, que “a 

educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania”. Ao tratar dos currículos, a LDB 

determina em seu artigo 26 “o ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de Ensino e estabelecimento escolar, por 

uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela”. Ao falar das diretrizes relativas aos conteúdos 

curriculares, expressa na redação do artigo 27 “a difusão de valores fundamentais ao 

interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem 

democrática”. Isto significa dizer que todos os conteúdos curriculares têm que se orientar 

por esta diretriz que é a implementação dos direitos e deveres em sociedade, promovendo 

a relação entre os DH e os conteúdos específicos da educação básica (BRASIL, 1996). 
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Mais recentemente, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para o nível 

superior e para a formação inicial e continuada de professores, de 1 de julho de 2015, 

destacam a “necessidade estratégica na formação dos profissionais do magistério e na 

ação educativa em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos”. O artigo 5º, parágrafo V merece destaque pelo valor dado “[...] à consolidação 

da educação inclusiva através do respeito às diferenças, reconhecendo e valorizando a 

diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, entre outras” 

(BRASIL, 2015, p. 6). Tal concepção de formação de professores pode ser estimulada, 

na educação superior, a partir de um modelo formativo, o modelo de Agente Social, 

Cultural e Político (ASCP). 

Para isso faz-se mister entendermos o ASCP, pois o referencial e a prática da 

pesquisa dessa dissertação foi planejada utilizando este modelo de professor, que busca 

permear inicialmente os elementos culturais e o empoderamento para a construção de um 

olhar que permita se indignar com as violações cotidianas e levar a uma atitude de 

enfrentamento (CANDAU et al., 2013; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2017). O ASCP é 

responsável na escola por analisar e compartilhar a ausência dos direitos sociais das 

pessoas, na maioria das vezes porque há diferenças econômicas, de raças, culturas, 

sexualidades ou gêneros, sejam elas quais forem o ASCP utiliza como ferramenta a 

pedagogia do ensinar para empoderar os menos favorecidos da relação social. 

Neste processo defendemos a importância de se construir simbolicamente os 

conceitos de equidade por uma sociedade igualitária nos direitos e plural nas diversidades, 

propiciando assim, uma aprendizagem defendida por Oliveira e Queiroz (2017), pautada 

em reconhecer as assimetrias de poder que permeiam a sociedade, estabelecendo um 

julgamento sobre as lógicas de normalização das violações de Direitos Humanos e 

propondo estratégias de ensino escolar que permitam dar visibilidade aos grupos e 

sujeitos subalternizados. O filósofo Giuseppe Tosi defende este formato de educação para 

além da área de formação:  

A educação para a cidadania constitui uma das dimensões fundamentais para 
a efetivação dos direitos, tanto na educação formal, quanto na educação 
informal ou popular e nos meios de comunicação. Não se trata só de “aprender” 
um conteúdo, de estudar uma “disciplina”, mas de promover uma formação 
ético-politica, que requer metodologias próprias” (TOSI, 2004, p. 12). 

Os professores de Química que pretendam planejar suas aulas a fim de construir 

valores humanizados na convivência escolar com seus alunos, devem procurar uma forma 
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de “pedagogizar” os seus conteúdos específicos permeando-os por questões referentes à 

EDH. Afinal, a aprendizagem do conteúdo de Química, quando deslocado de questões 

atitudinais, não garante que os estudantes sejam formados com apreço pela justiça, 

entendendo por “justiça” a relação em que a igualdade entre os direitos de qualquer pessoa 

seja assegurada, este termo não permite a exclusão de qualquer ser humano e dos seus 

direitos a uma vida igualitária. 

Compreende-se a exclusão como uma negação da coesão social, deterioração 
da identidade dos indivíduos e grupos, desintegração e desorganização das 
relações sociais. Trata-se de um atentado a dignidade humana, pois comporta 
uma ofensa ao eu do excluído, produz significado nos indivíduos e grupos 
implicados, traduz um pensamento e sentimento de abandono, orienta condutas 
e ações no mundo, produz marginalização e delinquência (TOSI, 2004, p. 333). 

A nossa responsabilidade está na transformação das estruturas vigentes desta 

sociedade opressora para o empoderamento dos grupos marginalizados, discriminados e 

excluídos, de forma individual ou coletiva. Como destaca Candau e Sacavino (2013) “A 

educação em Direitos Humanos deve transmitir as histórias de sucesso do poder deles, e 

sua palavra-chave é empoderamento. No âmbito da educação formal, não se reduz a 

alguns temas do currículo, mas constitui uma questão da filosofia e da cultura da escola” 

(CANDAU; SACAVINO, 2013, p. 61), procurando esboçar na relação entre a ciência e 

a humanidade, os fatores de luta ou poder engastado nas diferenças sociais. 

O intuito, neste caso, é que floresça a consciência política de pertencimento a 

uma sociedade ainda fragilizada e em transformação, para que por meio do seu “Lugar de 

Fala” os indivíduos consigam compreender a diferença de direitos explícitos e implícitos 

existentes. Ribeiro (2017) busca construir a noção de “Lugar de Fala” como postura ética, 

pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as relações sociais. O 

falar neste caso não se restringe ao ato de emitir palavras mas de poder existir, é uma 

atitude de humanização. Para essa autora “pensamos lugar de fala como refutar a 

historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social” 

(RIBEIRO, 2017, p. 37). 

Este é um processo intencional e democrático, com o intuito de assegurar que 

essa consciência possa levar a busca constante por equidade. “Para que isso aconteça é 

importante mobilizar diferentes dimensões presentes nos processos de ensino e 

aprendizagem, tais como: ver, saber, celebrar, sistematizar, comprometer-se e socializar” 

(CANDAU; SACAVINO, 2013, p. 64), nas quais o ver configura-se em entender a 



19 
 

 

realidade e os fatores que nele estão inseridos, o saber no conhecimento específico que 

transpassa o desenvolvimento do tema, o celebrar que utiliza das atividades lúdicas para 

manifestar as compilações da aprendizagem, a sistematização que procura de modo 

coletivo evidenciar o simbolismo afetivo assumido por todas as pessoas do grupo e a 

socialização que por meio da experiência vivida pode propiciar a divulgação no contexto 

em que se trabalha. No que diz respeito a Educação em Ciências, Pozo e Crespo colocam: 

Um sistema educacional, mediante o estabelecimento dos conteúdos das 
diferentes disciplinas que compõem o currículo, tem como função formativa 
essencial fazer com que os futuros cidadãos interiorizem, assimilem a cultura 
em que vivem, em um sentido amplo, compartilhando as produções artísticas, 
científicas, técnicas, etc. próprias dessa cultura e compreendendo seu sentido 
histórico, mas, também, desenvolvendo as capacidades necessárias para 
acessar esses produtos culturais, desfrutar deles e, na medida do possível, 
renová-los. Mas essa formação cultural ocorre no marco de uma cultura da 
aprendizagem, que evolui com a própria sociedade (POZO; CRESPO, 2009, 
p. 23). 

Tomando como base a concepção de escola como um processo de reestruturação 

cultural pelas interações diversas no ambiente, planejamos nesta dissertação abordar o 

conteúdo de interações químicas como proposto pelo Currículo Referência da Rede 

Estadual de Educação de Goiás por meio de um fenômeno coexistente na vida dos 

estudantes. Para Pozo e Crespo (2009) a compreensão educacional da matéria 

corpuscular, dos conceitos de movimento intrínseco e vazio ou das mudanças dos estados 

físicos da matéria, requerem entender a relação entre as interações químicas, assim como 

entender que noções científicas de energia, força, movimento ou corrente elétrica, 

significa interpretá-las também por meio das interações físicas. Da mesma maneira que 

entender o corpo humano, a saúde, as doenças, e as relações dentro de um ecossistema 

como um sistema de interações é um requisito essencial para a compreensão de alguns 

conceitos biológicos (POZO; CRESPO, 2009).   

O conceito de “interação” antecede a epistemologia da Ciência, porém, muitos 

cientistas defendem que a matéria é um sistema de interação entre as partículas que 

compõe este universo, mostrando a necessidade de se estudar as energias envolvidas 

nessas interações e suas forças.  Sem as forças de interação, nossa carne se separaria dos 

ossos e os oceanos virariam gás, de forma menos dramática, as forças entre os átomos, 

compostos iônicos e moléculas contribuem para o entendimento das diferenças entre as 

substâncias e misturas que estão a nossa volta (ATKINS; JONES, 2012). 
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Para a Educação em Química o processo de ensino e aprendizagem de conceitos 

microscópicos é um desafio para os professores, pois fazer com que os alunos se 

interessem por algo tão distante do seu cotidiano é repto. São essenciais nestes casos ações 

que possam se configurar em uma atividade lúdica, na qual o divertimento e o prazer em 

aprender são inerentes, tornando-se um esquema cognitivo que leve a uma possível 

equilibração (aprendizagem), aproximando práticas macroscópicas de conceitos 

microscópicos (SOARES, 2013). Para Piaget (1973) as atividades que promovem essas 

características aparecem como forma de expressão da conduta moral, dotadas de 

características espontâneas do prazer, considerando o lúdico como consequência do 

desenvolvimento e da inteligência, até mesmo como precursor também do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Mas como apresentar o ensino das interações 

químicas com características lúdicas?    

Podemos relacionar para isso a ludicidade presente na arte do desenho com o 

desenvolvimento humano, basta lembrarmo-nos de uma reunião, ou outro evento social 

longo e as vezes desagradável em que você estivesse com um lápis ou uma caneta na mão, 

é inevitável os riscos irem construindo formas em um pedaço de papel sobre a mesa. 

Muitas vezes são construídas imagens geométricas, representações de animais, flores, 

entre uma infinidade de desenhos assomados pela construção social subjetiva de cada 

indivíduo. Também não é difícil relacionarmos este fato as crianças nas fases iniciais que 

utilizam o “rabiscar” como expressão de felicidade e prazer, ao ver a materialização dos 

seus estímulos musculares na interação química da tinta com o material onde foi aplicada 

formando o desenho.   

Huizinga (2007) defende o fato da evolução da arte como competição e por isso 

como um jogo cultural, a competição da estética plástica pode ser observada também na 

arquitetura que ganha elementos individuais a fim de superar os já existentes e na arte do 

grafite, quando os grafiteiros sentem a necessidade de serem reconhecidos, atingindo o 

estado de privilégio – não como regalia, mas como espaço de poder – entre as pessoas e 

grupos do grafite. 

Assim, as interações que ocorrem entre as partículas constituintes dos 

componentes químicos da tinta e posteriormente as interações que estes componentes 

químicos fazem com a superfície pintada, pode promover a ludicidade e pontos de 

reflexões conceituais da ciência dentro da arte. Nada mais lúdico que expressar 
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sentimentos em desenhos, optamos na pesquisa desenvolvida pela arte do grafite para ser 

relacionada com as interações químicas.  

Conhecido como “graffiti”, essa palavra de origem italiana carrega consigo 

conceitos únicos de expressão, porém decidimos apresentar esta arte como “grafite” em 

respeito à escrita brasileira. Surgida historicamente no Bronx-EUA em meio ao 

movimento Hip Hop na década de 1960, chegou nas periferias do Brasil nos anos 1970 

com a mesma intenção, denunciar as injustiças e mazelas sofridas pelos negros e pobres 

(COSTA, 2007). Ao expor temas e acontecimentos da vida dos esquecidos pela 

sociedade, o grafite provoca pontos de tensão e reflexão ao ser observado, pois denuncia 

ideias preconceituosas, estereótipos e julgamentos pré-determinados sobre sujeitos e 

grupos, transformando as paisagens urbanas em cenários educativos informais. 

Partindo destes pressupostos, o Ensino de Química, mais especificamente, o 

conteúdo de interações químicas pode ser ressignificado a partir da arte, valorizando o 

grafite. Optamos desta forma por trazer essa arte para as oficinas de Química, uma vez 

que as tintas se fixam nas paredes e muros urbanos, formando imagens e/ou frases de 

protestos político-sociais contra a exclusão e opressão enraizadas historicamente na 

cultura negra, a partir de fenômenos químicos. Também podemos repensar as injustiças 

e desigualdades sofridas pelos negros, dialogando com o surgimento desta arte na cultura 

brasileira e os aspectos da EDH. Compreendemos o grafite como uma arte marginalizada 

por se tratar de uma expressão de resistência ao arbítrio dos dominantes que, segundo 

Marilena Chaui, “tanto pode ser difusa – como na irreverência do humor anônimo que 

percorre as ruas, nos ditos populares, nos grafites espalhados pelos muros da cidade – 

quanto localizada em ações coletivas ou grupais” (CHAUI, 2018, p. 57).  

Esta prática artística-cultural também pode ser considerada um jogo, conhecido 

no vocabulário científico como “atividade lúdica” (BROUGÈRE, 2010), por se tratar de 

uma prazerosa externação dos significados afetivos culturais do indivíduo. Huizinga 

(2007) afirma que “em suas fases primitivas a cultura é um jogo. Não quer isto dizer que 

ela nasça do jogo, como um recém-nascido se separa do corpo da mãe. Ela surge no jogo, 

e enquanto jogo, para nunca mais perder esse caráter” (HUIZINGA, 2007, p. 193). No 

que se refere ao local no qual a atividade pode ocorrer, observa-se a realidade da 
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“periferia2” que traz consigo as manifestações culturais da resistência, comuns no 

processo de convivência neste determinado espaço e grupos, as expressões artísticas são 

diálogos intrínsecos da realidade imposta na desigualdade vivida pelos agentes sociais 

desta comunidade, este espaço é conhecido entre eles e será apresentado neste texto como 

“pedaço”. Para Chaui (2018): 

A população da “periferia” cria um espaço próprio no qual os símbolos, as 
normas, os valores, as experiências, as vivências permitem reconhecer as 
pessoas, estabelecer laços de convivência e de solidariedade, recriar uma 
identidade que não depende daquela produzida pela sociedade mais ampla. É 
no “pedaço” que se realiza o lazer coletivo (CHAUI, 2018, p. 70). 

Sendo assim, os estudantes das regiões periféricas possuem conhecimento sobre 

as manifestações artísticas do “pedaço” e estão familiarizados com os símbolos e 

significados que esta arte traduz. Apesar de grande parte da nossa massa social tratar a 

arte do grafite como uma ação transgressora sem valor, e consequentemente não 

considerar a/o profissional do grafite um artista, mas sim um fora da lei que “suja” os 

muros das cidades com seus “rabiscos”, o que a maioria não sabe é que estes 

transgressores procuram exercer suas habilidades para o desenho, pesquisam e trocam 

informações de saberes com seus colegas de grafitagem a respeito de técnicas, estilos, 

materiais, locais para exercerem a transgressão. Os grafiteiros são artistas, estudam a arte 

e agem cientes “do que é” e “para quem” estão produzindo seus recados. No geral, esse 

se tornou um instrumento de protesto ou transgressão aos valores estabelecidos, 

transformando lugares desocupados e esquecidos em espaços de discussões, debates e 

reflexões (RAMOS, 2007). 

Linguagem de princípio transgressor, sem proteção ou vigilância, até mesmo 
os trabalhos mais escondidos e expressivos acabam sendo invadidos por outros 
grafiteiros ou, mais frequentemente, apagados por ordem das autoridades 
administrativas, e seus autores, quando pegos em flagrante, presos e autuados 
(RAMOS, 2007, p. 1263). 

Desta forma, surge nesses grupos a necessidade de expressão política, social e 

emocional, neste caso, liberada por meio do grafite. O prazer em se manifestar nas paredes 

pela arte da pintura pode ser analisado como um jogo social de valores contrários aos 

impostos pela convenção econômica-social da classe dominante. A ludicidade nesta 

                                                           
2O termo “periferia” é usado não apenas no sentido espaço-geográfico, mas também social, designando 
bairros afastados nos quais estão ausentes de serviços básicos de qualidade (luz, água, esgoto, calçamento, 
transporte, escola, assistência médica) diferente do “centro”. É a população com maior jornada de trabalho, 
maior tempo de transportes e com difícil acesso a espaços governamentais de cultura, educação e arte 
(CHAUI, 2018). 
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prática permite que o indivíduo faça parte de um determinado grupo rejeitado e 

subalternizado pela comunidade social, liberando em seu raciocínio cognitivo o prazer 

em “quebrar” as regras deste jogo social que criminaliza sua arte e o exclui. Desde seu 

nascimento, a criança é mergulhada no contexto social e seus comportamentos ficam 

impregnados por essa imersão inevitável. O jogo é o resultado de relações 

interindividuais, portanto de cultura (BROUGÈRE, 2010). 

A transgressão da arte do grafite, entendida como uma criação cultural nascida 

nas periferias do Brasil, é uma ação lúdica que promove ao artista “marginalizado” uma 

independência do sistema opressor, certa liberdade de expressão e a inclusão do seu 

“pedaço” na relação social entre as diferenças de classes. Nesta perspectiva podemos 

relacionar o empoderamento – dar ou adquirir poder ou mais poder – ao fato do lúdico 

envolvido na arte e na convivência social dos grupos que mantém suas atividades no 

“pedaço”, onde eles fazem parte de uma população com diversos fatores semelhantes as 

suas subjetividades. A premência de adquirir poder só pode ser fomentada nos grupos de 

poder desigual, respeitando os direitos do outro. Não se trata de dar mais poder a alguns, 

mas trata-se de igualar os direitos e os poderes que cada indivíduo possui em sociedade, 

isto é EDH. Sendo assim, 

O caráter lúdico de um ato não provém da natureza do é feito, mas da maneira 
com que é feito... O jogo não comporta nenhuma atividade instrumental que 
lhe seja própria. Ele extrai seus modelos de outros sistemas afetivos 
comportamentais (REYNOLDS apud BROUGÈRE, 1998, p. 19).  

As obras de arte das culturas indígenas do Brasil têm seu lugar e inspiração nos 

rituais, repletos de significados e de singularidades, essas manifestações artísticas são 

carregadas de valores simbólicos interligados ao lúdico (HUIZINGA, 2007), o que não 

difere das manifestações do grafite nas periferias urbanas, forma de expressão repleta de 

aspectos simbólicos políticos, econômicos e sociais, sendo que o prazer do indivíduo está 

ao se reconhecer parte da sociedade, dando representatividade aos que são denominados 

transgressores. Marcando a atividade lúdica como a relação cultural de forma existencial 

e afetiva. 

Além disso, Huizinga (2007) considera a relação do Direito como processo 

judicial com a atividade lúdica, ou seja, com o jogo, mesmo que esse não defina os 

Direitos Humanos é importante analisarmos essa aproximação para compreendermos os 

jogos de poder que perpassam pela sociedade.  
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A possibilidade de haver um parentesco entre o direito e o jogo aparece 
claramente logo que compreendemos em que medida a atual prática do direito, 
isto é, o processo, é extremamente semelhante a uma competição, e isto sejam 
quais forem os fundamentos ideais que o direito possa ter [...] Quem diz 
competição, diz jogo. O lúdico e o competitivo, elevados àquele plano de 
seriedade sagrada que toda sociedade exige para a justiça (HUIZINGA, 2007, 
p. 88-89). 

Segundo Huizinga (2007) o direito como jurisdição possui uma aproximação 

tênue com o jogo, tanto nos seus rituais de regras e competições, quanto na batalha verbal 

de poder, neste caso podemos afirmar que o lúdico também pode estar presente na quebra 

dessas regras, quando ela se torna injusta com um dos jogadores. Tendo o comportamento 

opressor para com a comunidade negra e sua cultura como injusto, a atitude de 

transgressão a essa conduta aponta para um prazer em manifestar e reafirmar seus valores 

subjugados até então.  

Ao entender que o jogo social favorece alguns e prejudicam outros, revela-se a 

concepção agonística da “luta”, neste caso os DH passa a ser compreendido como uma 

jogada que coloca os jogadores menosprezados em uma posição de privilégio. Ainda 

temos muitas dificuldades em conceber a justiça independente de um direito imposto, 

“para nós, o julgamento é antes de qualquer coisa uma disputa entre o bem e o mal, e 

ganhar ou perder ocupam apenas lugares secundários” (HUIZINGA, 2007, p. 90). 

Quando falamos em luta é impossível não referir ao período de escravidão e a 

linha abissal que define quem é verdadeiramente humano, Santos e Chaui (2013) 

enfatizam a tensão na “deficiência” originária da humanidade, uma ideia que nem todos 

os seres humanos com fenótipos humanos são plenamente humanos e por isso não devem 

se beneficiar com o estatuto e a dignidade conferidos a humanidade. Esta discussão é com 

base histórica de ambiguidades na sociedade como de François-Marie Arouet, conhecido 

com o pseudônimo de Voltaire, que mantinha escravos ao seu serviço e mesmo assim é o 

teorizador dos direitos humanos da modernidade. Isto pode ser explicado pela concepção 

ocidental, capitalista e colonialista da humanidade que não existe sem os preceitos de sub-

humanidade (SANTOS; CHAUI, 2013). 

Para Huizinga (2007) “Enquanto função cultural, a luta pressupõe sempre a 

existência de regras limitativas, e exige, pelo menos em certa medida, o reconhecimento 

de sua qualidade lúdica” (HUIZINGA, 2007, p. 102). Para este historiador só podemos 

falar de luta como função cultural na medida em que os participantes são antagonistas, 

porém com direitos iguais. Esta condição é modificada quando a luta acontece fora do 
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âmbito dos direitos iguais, contra os grupos que não são reconhecidos como humanos, os 

não-humanos e por isso são privados dos DH, como os negros, gays, transexuais, pagãos, 

hereges, entre vários grupos sociais que possuem seus direitos negados apenas por não 

corresponderem as imposições da classe déspota. Destacamos nesta obra a afirmação: 

“Nestas circunstâncias a guerra perde sua qualidade lúdica e só pode permanecer dentro 

dos limites da civilização na medida em que os que nela participam aceitam certas 

limitações, a bem da sua própria honra” (HUIZINGA, 2007, p. 102), ou seja, quando uma 

das partes é lesada na atividade lúdica, deixa de ser prazeroso ao mesmo tempo em que 

se rebelar contra essa autoridade retoma o lúdico.   

O grafite é com certeza uma expressão de luta da cultura negra e periférica 

escravizada por séculos, sendo conhecido atualmente como “Arte de rua” ou "Arte 

popular”. Mas afinal, o que difere a arte da sua rua - local em que você se constituiu como 

ser social, que influenciou você como ser cultural - da arte presente em museus, galerias 

e exposições com entradas seletivas?  

Para Marilena Chaui (2018) a expressão cultura popular é de difícil definição: 

Seria a cultura do povo, ou a cultura para o povo? A dificuldade, porém, é 
maior se nos lembrarmos de que os produtores desta cultura – as chamadas 
classes “populares” – não se designam com o adjetivo “popular”, designação 
empregada por membros de outras classes sociais para definir as manifestações 
culturais das classes ditas “subalternas” (CHAUI, 2018, p. 15-16). 

Neste contexto a designada arte “culta” é definida pelo poder sobre as demais 

classes sociais, o que desvaloriza e criminaliza a arte periférica que se mantém como 

movimento de resistência a essa imposição social, que a define erroneamente como 

“inculta”, com o objetivo de silenciar uma cultura nascida em berço negro. Os detentores 

do poder, por meio dos discursos e práticas sociais manipuladoras, exercem sobre as 

minorias o seu poder tácito, porém na resistência dessa lógica a transgressão recoloca 

esses indivíduos novamente no seu lugar e significados culturais de origem. 

Chaui (2018) destaca que o desejo de controlar a cultura popular não é algo novo, 

“foi realizado durante os anos de 1930 e 1940 pelo Estado Novo, como vários estudos já 

mostraram, e também fez parte da ideologia do Brasil Potência ou da ideologia da 

integração nacional da ditadura dos anos de 1970” (CHAUI, 2018, p. 78), que acabou 

agregando atividades populares, dando a eles aspectos nacionalistas para a ascensão do 

Estado, o carnaval passou a ser financiados por banqueiros, tendo suas músicas e danças 

submetidas previamente a censura federal e o futebol passou a ter seus treinadores oficiais 
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militares, em busca de um patriotismo na considerada guerra santa, na qual acontecia o 

enfrentamento do Brasil contra seus “inimigos estrangeiros”. Há sintomas evidentes do 

controle nas manifestações da arte do grafite quando o ART. 65 DA LEI Nº 9.605/98 

criminaliza a pichação e o grafite sobre qualquer circunstâncias com pena de detenção, 

passa a ser revogado pela Lei nº 12.408, de 2011 quando a arte ganha espaço no gosto da 

burguesia, entrando em grandes e renomeadas galerias de arte, porém sem suas 

representações políticas, apenas com figuras e imagens de estética artística, perdendo o 

caráter de luta e da resistência.  

 

1.2 - CAMINHOS METODOLÓGICOS DA TRANSGRESSÃO 

Entendendo a função da Educação em Química e a necessidade da sua 

aproximação com a realidade dos alunos, bem como a necessidade de uma postura 

político-social na relação com EDH, as seguintes perguntas direcionaram a pesquisa dessa 

dissertação: 

 A ruptura de uma regra considerada “imoral” para os detentores do poder pode 

possuir características lúdicas dentro da moral dos excluídos?  

 A transgressão pode ser entendida como uma atividade lúdica no contexto de luta 

contra a ausência de direitos dos excluídos pela sociedade opressora tida como 

“conservadora”?  

 Quais os aspectos sociais emergem no processo de ensino e aprendizagem de 

interações químicas utilizando a arte do grafite como ferramenta lúdica?  

 A intenção foi observar como são construídos os híbridos culturais e os 

diálogos entre essas culturas em um ambiente escolar. Observando a interlocução no 

processo de ensino e aprendizagem na Educação em Química planejada e construída à 

luz das teorias dos aspectos lúdicos e também da EDH, sendo o Ensino a principal 

ferramenta a ser analisada neste contexto. 

A hibridação cultural é um conceito que perpassa os muros da escola, na 

América Latina, por sua vez, a abrupta interpenetração e coexistência de culturas 

ocidentais e distintas gerou processos de mesclagem que, podem ser chamados na 

literatura de ocidentalização, aculturação, transculturação, heterogeneidade cultural, 

globalização e hibridismo (CANCLINI, 1998).  
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A então conhecida hibridação cultural é uma modalidade que mescla tradições 

de classes, etnias e nações, ou como nos coloca ainda Canclini (1998), é um processo 

construído depois do crescimento urbano, a publicidade, os grafites e os movimentos 

sociais modernos em que vários artistas escrevem, pintam ou compõem músicas não é o 

mesmo lugar que passaram sua infância, nem tampouco é esse na qual vivem há alguns 

anos, mas um lugar híbrido de relações e influências.  

Apesar das tentativas da supremacia de conceder à sua cultura um perfil 

moderno, restringindo a difusão da cultura indígena e colonial entre os setores 

mercadológico, a mestiçagem interclassista teria, segundo Canclini (1998), gerado 

formações híbridas em todas as camadas sociais latino-americanas. Os paradigmas os 

quais explicam a dominação brasileira “são incapazes de dar conta da disseminação dos 

centros, da multipolaridade das iniciativas sociais, da pluralidade de referências - tomadas 

de diversos territórios - com que os artistas, os artesãos e os meios massivos montam suas 

obras” (CANCLINI, 1998, p. 346). 

Levando em consideração esse processo cultural heterogêneo, a Figura 2 

apresenta os pontos de conversão entre os conceitos que pretendemos investigar, 

transfigurando-se em um aspecto da metodologia de Ensino pensada de forma social-

científica, a fim de fomentar o desenvolvimento em ambas as partes no raciocínio 

cognitivo dos jovens participantes. 

 

Figura 2: Representação da construção metodológica. 

 
Fonte: Própria. 

 

Com base nesses diálogos epistemológicos pretendemos repensar a Educação de 

forma mais simbólica e significativa para os indivíduos que se identificam pertencentes à 
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cultura periférica, como relata Brougère (2010) “antes mesmo da manipulação lúdica, 

descobrimos objetos culturais e sociais portadores de significações. Portanto manipular 

brinquedos remete, entre outras coisas, a manipular significações culturais originadas 

numa determinada sociedade” (BROUGÈRE, 2010, p. 43). Entendendo o pincel e as latas 

de tinta spray como brinquedos nesta perspectiva, é nesse momento que o estudante pode 

criar seus significados simbólicos a respeito de conteúdos científicos, sem esquecer-se 

das condições sociais e culturais que permeiam sua realidade, fazendo com que os não 

pertencentes passem a dialogar com essa cultura e reconhecê-la como possibilidade real 

de saberes e não como subalterna. 

Os objetivos são:  

 Ensinar conceitos químicos com oficinas planejadas na EDH, fazendo emergir do 

híbrido cultural dos alunos os conteúdos que se pretende ensinar. 

 Propiciar uma construção ética de valores morais e sociais humanizados por meio 

do entendimento histórico, político, econômico e social da cultura negra e 

periférica. 

 Investigar os efeitos do Ensino de Química pensado por meio da EDH e do lúdico 

utilizando a concepção da Ética de Mínimos e Máximos, a fim de levar os alunos 

a uma posição de empoderamento, de indignação aos preconceitos e distinção dos 

direitos sociais por meio da arte transgressora do grafite. 

Em vista disso, foram planejadas oficinas3 em 5 momentos no próprio colégio 

com blocos de conteúdos que relacionaram a priori a história pós-abolicionista dos negros 

nos Estados Unidos, chegando no surgimento cultural do movimento Hip Hop e dentro 

deste movimento a expressão artística-social do grafite. Após esta etapa, foi apresentado 

a história de luta e expressão negra nas periferias do Brasil, abordando a lei que 

criminalizava o grafite e os direitos que são retirados dos negros pela construção cultural 

do racismo na sociedade contemporânea, relacionando as teorias das interações químicas 

e técnicas da arte do grafite com a colaboração de profissionais voluntários, culminando 

na aplicação do resultado prático em 7 painéis artísticos nos muros e paredes do colégio.  

                                                           
3As oficinas temáticas buscam soluções para um problema a partir dos conhecimentos práticos e teóricos. 
“Tem-se um problema a resolver que requer competências, o emprego de ferramentas adequadas e, às vezes, 
de improvisações, pensadas na base de um conhecimento”. Requer trabalho em equipe, ação e reflexão 
sobre a temática (MARCONDES, 2008, p. 68). 
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As cinco atividades propostas foram ministradas na forma de oficinas, pois a 

participação dos estudantes era essencial no desenvolvimento da atividade, relatando e 

discutindo as questões empíricas da vivência na sua cultura. Cada oficina foi planejada 

com duração de aproximadamente 3 horas, gravadas em vídeo e posteriormente 

transcritas, também houve a aplicação de um questionário aberto sobre a provável 

aprendizagem das interações químicas os alunos. Foram realizadas entrevistas com os 13 

estudantes que escolheram participar do projeto por livre e espontânea vontade e com os 

8 profissionais do grafite que colaboraram de forma voluntária com o ensino da técnica 

de aplicação dos grafites nas paredes e muros do colégio. A sequência e os conteúdos das 

oficinas encontram-se no Quadro 1 a seguir:  

Quadro 1: Sequência dos temas e conteúdos das oficinas.  
OFICINAS TÍTULOS CONTEÚDOS PLANEJADOS 

1ª 
A arte do grafite: aspectos 

históricos, políticos e sociais. 

 Constituição histórica dos negros nas periferias dos 
EUA como o Bronx; 

 Constituição histórica dos negros nas periferias do 
Brasil; 

 O surgimento do grafite enquanto resistência e luta 
no movimento Hip Hop; 

 Criminalização do grafite artigo 65 da Lei 9.605/98; 

2ª 
Relacionando os direitos 

humanos e o grafite. 

 Direitos Humanos: História, teoria e prática; 
 Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948; 
 Grafite enquanto cultura negra periférica 

criminalizada; 
 Dinâmica da empatia: Se colocando no lugar do 

outro;  

3ª 
Interações químicas no 

grafite. 

 Definição de átomos e moléculas; 
 Exposição das partículas, cargas e os campos 

eletromagnéticos que permeiam todos esses 
conceitos; 

 Moléculas polares e apolares; 
 Eletronegatividade;  
  Diferenças entre os estados físicos da matéria 

(sólido – líquido – gás) no contexto microscópico; 
 Tipos de interações químicas e as diferentes forças 

entre elas;  

4ª 
Tudo junto e misturado: 
relacionando todos os 

conceitos. 

 Retomar o processo histórico de luta da cultura 
negra; 

 Analisar as prováveis interações químicas que 
possibilitam a fixação das tintas na superfície 
aplicada; 

 Propor que os estudantes criem um esboço de 
grafite que contenha de forma lúdica os conceitos 
discutidos nas oficinas; 

 Trabalhar a cooperação entre as alunas e alunos na 
construção dos desenhos; 

5ª 
Aplicação dos desenhos nas 

paredes do colégio. 
 Relacionar os conceitos químicos nos diálogos 

entre os estudantes e os grafiteiros;  
Fonte: Própria 
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Para responder as perguntas e atingir os objetivos, entendendo cultura como uma 

prática social, relacionada com a vida interior em suas formas mais acessíveis e seculares 

tais como, subjetividade, imaginação e indivíduo (CHAUI, 2018), utilizamos o método 

de Estudo de Caso do tipo Etnográfico para observar os alunos durante as oficinas de 

Interações Químicas/Direitos Humanos/Grafite, uma vez que o estudo de caso 

etnográfico se dá pela observação participante, sustentada pela entrevista, na mesma 

maneira que nos estudos antropológicos ou culturais, “do estudo de caso etnográfico 

pode-se dizer que chama a atenção para a compreensão dos autores do caso e oferece 

explicação sobre padrões causais ou estruturais que não eram claros aos participantes” 

(STENHOUSE apud ANDRÉ, 2008, p. 21). Esse método permite investigar questões 

específicas que estão sendo planejadas, logo a observação dos aspectos científicos da 

Química e dos DH presentes na cultura do grafite foi feita a luz deste método.  

A etnografia é uma perspectiva de pesquisa tradicionalmente usada pelos 
antropólogos para estudar a cultura de um grupo social. Etimologicamente 
etnografia significa “descrição cultural” [...] O que se tem feito, de fato, é uma 
adaptação da etnografia à educação, o que me leva a concluir que fazemos 
estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito (ANDRÉ, 
2008, p. 25). 

Adotamos também a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2010) para 

confrontar os dados obtidos em transcrições de entrevistas, debates e questionários. “A 

análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais 

se debruça” (BARDIN, 2010, p. 45), permitindo a análise das intencionalidades presentes 

em determinadas categorias. 

A análise de conteúdo é a fala, isto é, o aspecto individual e actual (em acto) 
da linguagem. A linguística trabalha numa linguagem teórica, encarada com 
um conjunto de sistemas que autorizam combinações e substituições 
regulamentadas em elementos definidos. O seu papel resume-se, 
independentemente do sentido deixado à semântica, à descrição das regras de 
funcionamento da língua, para além da variação individual ou sociais tratadas 
pela psicolinguística e pela sociolinguística (BARDIN, 2010, p. 45). 

Esta proposta faz parte de um projeto maior, devidamente submetido e aprovado 

no Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás sob o número 

08468819.8.0000.5083.  

O método exploratório foi desenvolvido a priori contando com 13 estudantes 

(autoidentificados como 5 mulheres e 8 homens) inscritos nas oficinas, todos os 

estudantes encontram-se matriculados no Ensino Médio regular no período matutino em 
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um colégio estadual de educação básica que, apesar de estar localizado na região central 

da cidade de Goiânia-GO, recebe alunos de regiões periféricas que trabalham no centro 

da cidade no período vespertino. Manifestações interculturais do movimento Hip Hop 

como o grafite e o Rap, foram observadas no interior desta instituição, o que nos levou a 

optar pela escolha do método de Estudo de Caso do tipo Etnográfico, uma vez que essa 

abordagem qualitativa de pesquisa envolve alguns pressupostos sobre a natureza da 

sociedade humana e sobre as ciências sociais (ANDRÉ, 2008).  

A coleta de dados foi realizada em 4 momentos, sendo eles: 

 Momento 1: Transcrições dos diálogos de todas as oficinas teóricas e da 

última oficina de aplicação do grafite.  

 

 Momento 2: Transcrições das entrevistas semiestruturadas com os 

Grafiteiros, constituídas pelas seguintes questões: 

1. O que a arte do grafite significa para você? Qual é sua relação com essa arte? 

2. Você acredita que essa arte pode mudar vidas? Por quê? 

3. O que você acha do grafite dentro do colégio? 

4. O que você achou do comportamento dos estudantes nessa prática? 

5. Se você pudesse representar uma mudança nas atitudes das pessoas na sua 

arte, qual seria? Por quê? 

 

 Momento 3: Transcrições das entrevistas semiestruturadas com os 

estudantes, constituídas pelas seguintes questões: 

1. Você já conhecia a origem do grafite antes das oficinas? Qual é sua relação 

com essa arte? 

2. O que as oficinas mudaram sua forma de ver a relação social? 

3. O que as oficinas mudaram sua forma de ver a Química? 

4. Você gostou das oficinas? Por quê? 

5. Como você representou os direitos humanos no seu desenho? Por quê? 

6. Como você representou a Química no seu desenho? Por quê? 

 

 Momento 4: Questionário aberto sobre o conteúdo de interações químicas, 

aplicado aos estudantes participantes das oficinas apresentado abaixo: 



32 
 

 

1. O que você mais gostou na oficina de interações químicas das tintas com a 

parede? Por quê? O que poderia ser diferente?  

2. Como você explica as interações químicas que as tintas fizeram com a parede 

no dia em que você grafitou sua arte?  Por que a tinta do seu desenho não sai 

com facilidade da parede? 

3. Por que existem diferentes tipos de tintas, como para tecido, madeira, metais, 

parede, pele, cabelo, entre outras? Como você explica essas diferenças?  

Os momentos 1, 2 e 3 foram utilizados para analisar as categorias emergidas das 

transcrições, a discussão e as análises foram realizadas nos capítulos e com as categorias 

conforme exposto no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2: Organização das categorias em seus respectivos capítulos.  

CAPÍTULOS CATEGORIAS 

2 

Empoderamento dos Excluídos 
Visão Política no Grafite 
Relação do Poder Social* 

(*Nesta categoria emergiram 12 subcategorias) 

 3 
A Arte mudando o Juízo 

A Satisfação da Arte 
Química na Arte Transgressora 

Fonte: Própria 

. 

As respostas do momento 4 foram utilizadas para análise de uma possível 

aprendizagem das interações químicas no capitulo 5, nesta análise, construímos três 

níveis de assimilação dos conceitos químicos apresentados pelos alunos. No mesmo 

capítulo utilizamos as respostas da pergunta: “Como vocês representaram ou 

representariam os DH em seus desenhos?” do momento 3 no software Iramuteq, que 

disponibilizou os dados em estruturas organizadas a serem analisadas, promovendo uma 

averiguação textual pelo grau de semelhanças nas escritas da transcrição.  

Este programa informático viabiliza diferentes tipos de análise de dados 
textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicografia básica (cálculo de 
frequência de palavras), até análises multivariadas (classificação hierárquica 
descendente, análises de similitude). Ele organiza a distribuição do vocabulário 
de forma facilmente compreensível e visualmente clara (análise de similitude 
e nuvem de palavras) (CARMARGO; JUSTO, 2013, p. 515). 

O software foi utilizado a fim de superar a dicotomia clássica entre quantitativo 

e qualitativo na análise de dados, pois possibilita que se quantifique e opere cálculos 

estatísticos sobre variáveis essencialmente qualitativas, os textos, facilitando a discussão 

sobre aos dados obtidos.  
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CAPÍTULO 2 - A ARTE LÚDICA DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

“...São nações escravizadas 
E culturas assassinadas 

é a voz que ecoa do tambor 
Chega junto, venha cá 

Você também pode lutar, ei! 
E aprender a respeitar 

Porque o povo preto veio pra revolucionar 
Não deixe calar a nossa voz, não! 
Não deixe calar a nossa voz, não! 
Não deixe calar a nossa voz, não! 

Revolução...” 
(Canção de Bia Ferreira) 

 

Para entender por que a Educação em Química pensada a partir da aproximação 

com os pressupostos da EDH pode construir sujeitos reflexivos sobre o mundo e suas 

contradições sociopolíticas, é necessário compreender o que defendemos como cultura, 

pois, esse fator pode de alguma forma contrapor os aspectos éticos dos direitos 

humanitários. Cultura é um conceito amplamente discutido e com múltiplas definições. 

Em 1871, Tylor apud Laraia (2001) definiu cultura como sendo todo o comportamento 

aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética, como diríamos hoje. 

Mais recentemente a cultura é enfatizada como um sistema de símbolos e 

significados. Concebe categorias, unidades e regras sobre relações e modos de 

comportamento. Keesing (1974) apud Laraia (2001) refere-se, inicialmente, às teorias que 

consideram a cultura como um sistema adaptativo. Difundida por neo-evolucionistas 

como Leslie White (1955), esta posição foi reformulada criativamente por Sahlins (1979), 

Harris (1969), e outros que, apesar das fortes divergências apresentadas entre si, 

concordam que:  

Culturas são sistemas (de padrões de comportamento socialmente 
transmitidos) que servem para adaptar as comunidades humanas aos seus 
embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades inclui 
tecnologias e modos de organização econômica, padrões de estabelecimento, 
de agrupamento social e organização política, crenças e práticas religiosas, e 
assim por diante (LARAIA, 2001, p. 59). 

Partindo desta proposta de cultura, tornamos compreensível o grafite como 

elemento cultural, sendo os princípios e regras morais presente nesta cultura o subterfúgio 

adaptativo da comunidade negra. Os DH se relacionam com esses aspectos por se tratar 

das garantias ideológicas no que se refere à manutenção da vida humana e as condições 

básicas para ela, ou seja, o mínimo de recursos que alguém precisa para viver com 

dignidade. 
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Cada cultura possui aspectos morais individuais, porém nos DH é defendido 

princípios éticos universais, para explanar melhor esses princípios morais e éticos 

utilizaremos as concepções da filósofa espanhola Adela Cortina e do biólogo e psicólogo 

suíço Jean Piaget, ainda que ambos possuam linhas de pesquisas diferentes, a 

epistemologia kantiana é bem demarcada em suas falas. Os estudos da ética e da moral 

se complementam nas discussões de Cortina e Piaget como destacamos a seguir. Segundo 

Adela Cortina: 

A moral está na vida cotidiana e trata de oferecer orientações normativas e 
práticas para a ação humana. A hipótese é de que a moral não deve se confundir 
com o que de fato acontece, senão com a consciência do que deveria acontecer. 
A moral se ocupa com o que deve ser e a partir desse dever ser crítica ao que 
acontece. Diferente da moral, a ética não tem como objetivo central orientar a 
conduta humana, ainda que o faça indiretamente. Sua tarefa central consiste 
em refletir sobre os fundamentos racionais do fenômeno moral, ou seja, a 
consciência sobre o dever ser ou sobre os juízos normativos (CORTINA apud 
OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016, p. 31). 

Entendendo os aspectos da moral como parte fundamental da ética e como uma 

reflexão/prática das ações embasadas no juízo de vida social em que vivemos e na 

construção do sujeito em meio a essas vertentes (cultura), acreditamos que a ética é um 

estudo filosófico sobre o comportamento moral das pessoas. Para Piaget (1973) a moral 

não está somente em seguir as normas, mas também em quebrá-las quando elas não 

respeitam os sujeitos, excluindo-os. Por este fato a transgressão passa ser um movimento 

de moral e empoderamento e não de vandalismo. Segundo a teoria de Piaget, a moral é 

formada pelo respeito mútuo e não unilateral, “respeitar uma pessoa será, pois, reconhecer 

sua escala de valores, o que não significa adotá-la por si só, mas atribuir um valor ao 

ponto de vista dessa pessoa” (PIAGET, 1973, p. 145).  

Esse respeito pode ser unilateral constituído na moral do dever ou pode ser 

mútuo, construído na moral da cooperação e reciprocidade, a diferença está apenas na 

forma como ocorre o respeito e não no seu conteúdo. Concatenamos os Direitos Humanos 

na cooperação de sujeitos que entendam e se solidarizam com as lutas dos negros e 

periféricos, reivindicando direitos iguais embasados em valores morais dos oprimidos. 

Entendemos que: 

Existem, efetivamente, dois tipos extremos de relação interindividuais: a 
coação, que implica uma autoridade e uma submissão, conduzindo assim à 
heteronomia, e a cooperação, que implica a igualdade de direito ou autonomia, 
assim como a reciprocidade entre personalidades diferentes (PIAGET, 1973, 
p. 168).  
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Desta maneira, a EDH em Química pretende além da assimilação dos conceitos 

científicos estudados, delinear uma moral forjada no estudo da ética dos direitos 

igualitários, na cooperação de lutas e no respeito mútuo as diferenças individuais. Logo, 

“devemos promover e construir valores para uma agenda mínima no campo da ética e da 

prática pedagógica, na qual a diversidade possa ser um dos valores e uma das atitudes 

centrais” (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016, p. 51). 

No estudo da ética, a filósofa Adela Cortina advoga a existência da “Ética de 

Máximos” centrada em valores de felicidade/prazer e a “Ética de Mínimos” formada em 

valores de justiça/regras. Exemplificando esta diferença destacamos que o 

“compromisso” em seguir as regras sociais nos preceitos de “Mínimos Éticos” pode ser 

substituído pela “liberdade” de segui-las na materialização dos “Máximos Éticos”, ou o 

“dever” envolvido na tolerância na perspectiva da “Ética de Mínimo”, sendo substituído 

pelo “prazer” em respeitar as diferenças na “Ética de Máximos”.    

De facto la convivencia de distintas morales que pretenden universalidad ha 
sido, y es, posible sobre la base de una ética cívica, que se compone de unos 
mínimos compartidos entre las distintas ofertas de “máximos”, entre las 
distintas propuestas de felicidad. A la felicidad se invita, mientras que los 
mínimos de justicia de la ética cívica se exigen. Nadie puede exigir a otro que 
viva según un modelo de felicidad: puede invitarle a seguirlo. Pero una 
sociedad sí puede exigir a los ciudadanos que vivan según unas orientaciones 
de justicia. Por eso es posible de facto el pluralismo moral: porque ya hay 
unos mínimos de justicia (libertad, igualdad, diálogo, respeto) compartidos 
por las morales de máximos. Y esta moral cívica orienta la legalidad, que no 
sólo se exige, sino que se impone, si es necesario, mediante sanción 
(CORTINA, 1986, p. 167). 

Nesse sentido, a ética cívica que pretendemos alcançar procura formar pela 

Educação uma relação de “justo” nos princípios mínimos dos DH no sujeito, a fim de 

aproximar esse comportamento a ética de máximos que considera os DH não apenas justo, 

mas algo “bom” no elo social. Reconhecendo a necessária conexão entre o bom e o justo, 

a autora defende também a delimitação dos conceitos, argumentando que o justo é 

incorporável pelo exigível e como tal se torna um tributo moral para qualquer humano 

que queira pensar e agir dentro da moralidade social/cultural. “Mais do que dois 

conceitos, estamos tratando da complementaridade das duas mais importantes 

capacidades morais do ser humano: o sentido de justiça e a concepção de bem, o que 

significaria afirmar que os seres humanos são essencialmente morais” (ANDRADE, 2006, 

p. 10). Pensando assim, ser empoderado não é simplesmente entender as leis e regras, mas 

levar consigo aspectos morais de “justiça” e do “bem” que elas propiciam, sem distinção, 

em todas as esferas sociais. Contudo, para que uma pessoa possa ter conduta ética e 
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comportamentos mais humanizados, com apreço pelo justo, é imprescindível aprender os 

aspectos que perpassa pela justiça e pelos direitos, já que estes conseguem estabelecer o 

respeito mútuo entre as pessoas no convívio social. 

Andrade (2006) continua explicando que a ética filosófica da formação do 

caráter humano está em indignar-se perante as violações de condutas como a intolerância 

e/ou o desrespeito, “pois quando defendemos as capacidades morais não estamos 

simplesmente afirmando, sem mais, a capacidade humana de obedecer às normas, mas de 

discursivamente construí-las” (ANDRADE, 2006, p. 10). Entendemos moral como 

autonomia de juízo e de intelecto que é o objetivo do desenvolvimento da maturação 

individual do ser humano, tendo esse processo como a descentralização do egocentrismo 

e o início da solidariedade e reciprocidade (PIAGET, 2014).  

A banalização do mal, ou seja, de atitudes fora da moral do respeito mútuo e da 

tolerância são vistas como omissão dos espectadores que observam as injustiças 

cotidianas sem se revoltarem, ou como disse Marcelo Andrade (2010) “O mal se torna 

banal porque seus agentes são superficiais e suas vítimas são consideradas supérfluas”, 

como as vítimas denominadas anteriormente de não-humanos que têm seus direito 

negados todos os dias e mesmo assim não causam nenhuma considerável estranheza nas 

sociedade total, são vistas como coadjuvantes em uma sociedade construída em pilares 

dogmáticos machistas, racistas, homofóbicos, entre outras denominações. Pertencente à 

cultura brasileira hegemônica, as atividades injustas passam a ser consideradas habituais 

para diversas pessoas. 

Contra esta ótica, a construção de valores morais por dentro da pedagogização 

da Educação Científica e sob a luz da EDH se torna imprescindível. A discussão sobre os 

DH nas aulas de Química é algo novo, segundo Tosi (2004) apenas em meados da década 

de 1990 os DH se apresentam com mais frequência nas escritas acadêmicas de Educação, 

se pensarmos na Educação em Ciências Naturais, isso se torna ainda mais recente, sobre 

esta lógica de Educação, é que estão às ferramentas para se pensar em estruturação da 

moral dentro do âmbito escolar.  

O que muitos se perguntam é por que o professor de Química deve se preocupar 

com esta educação humanizadora? Por que não deixar essa proposta para os professores 

de filosofia ou de sociologia? É o que indagou Oliveira e Queiroz (2013). A resposta para 

estas questões é que, não existe um lugar de privilégio na disciplina de humanas para falar 

de DH, como foi demonstrado pela pesquisa de Dias (2017), no sentido de que não existe 

“uma exclusividade de algumas disciplinas, mas uma possibilidade oferecida para todas 
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elas. A concretização dessa possibilidade dependeria, diretamente, do papel da/o 

educadora/or em explorar as alianças existentes entre o programa ministrado e a EDH” 

(DIAS, 2017, p. 155). Além do mais as condutas morais presentes nos DH permeiam 

todos os aspectos sociais, logo, para as Ciências Naturais entendida como uma construção 

social, esses conceitos se colocam como inerentes.  

Após tais pressupostos, abordaremos o que entendemos como DH. De acordo 

com Tosi (2004) apesar de uma difícil e divergente definição, os DH podem ser 

considerados uma história social escrita pelos acontecimentos de lutas, revoluções e 

movimentos socioculturais, é um sistema humano forjado nas dimensões: éticas, 

políticas, jurídicas, econômicas, sociais, históricas, culturais e educativas que compõem 

as relações humanas.  

Não cabe somente ao estado a implantação dos direitos; a sociedade civil 
organizada também tem um papel importante na luta pela efetivação dos 
direitos, não só através dos movimentos sociais, sindicatos, associações, 
concelhos de direitos e centros de defesa e de educação. É a luta pela efetivação 
dos direitos humanos que vai levar estes direitos no cotidiano das pessoas e vai 
determinar o alcance que os mesmos vão conseguir numa determinada 
sociedade (TOSI, 2004, p. 11-12).  

É sobre a luta e a resistência que pretendemos reconstruir um ambiente escolar 

que entenda e pratique ao menos os princípios dos “Mínimos Éticos”, uma vez que a 

“Ética de Máximo” só pode ser desenvolvida de forma emocional, ou seja, quando o 

indivíduo passa a se sentir bem e feliz na relação com o justo, por ser natural este processo 

não pode ser forçado, porém nada impede que esse sentimento seja construído pelos 

estudos e conhecimento dos DH. Essa reconstrução é pensada dentro da instituição de 

ensino e aprendizagem, uma vez que a “escola faz parte desse processo de julgamento 

pelo “cultivo de uma boa cultura”, do “bom gosto” e, é na luta contra essa escola 

homogeneizada, homogeneizadora e contra o Daltonismo Cultural que os professores 

devem engajar-se” (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2013, p. 30).  

Um exemplo explícito dessa imposição escolar pode ser observado no gosto 

musical. Os estudantes de hoje são de uma geração audiovisual e virtual diferente dos 

demais indivíduos que compõem a âmbito escolar, este fato promove uma linha de tensão 

na relação de ensino e aprendizagem, os maiores causadores deste contraste são o Funk e 

o Rap, dois estilos musicais surgidos na comunidade pobre e negra, e talvez por isso 

provocam desconforto dentro da instituição de ensino. Estes estilos musicais não fazem 

parte do que se denomina por “cultura” ou pelo “bom gosto” na lógica do pensamento 



38 
 

 

colonial, são considerados movimentos transgressores confrontando a geração anterior 

que convencionou culturalmente o “bom gosto musical”, e por isso os estudantes são 

relacionados como contraventores do sistema (CHAUI, 2018).  

O mesmo pode ser observado na arte do grafite, na qual o ponto de tensão sempre 

esteve em trazer uma arte de rua, politizada, surgida na periferia para dentro de uma 

instituição de poder e privilégios, no caso a escola. Isso foi intencionalmente pensado 

nesta pesquisa, pois todas as culturas desmerecidas e desrespeitadas no ambiente escolar 

geraram atos de violência e exclusão perceptível do sujeito ao lugar em que é 

frequentemente chamado de inclusivo. A proposta é discutir as violações dos DH com os 

estudantes dentro do seu lugar de fala e observar outros sujeitos em contextos diferentes, 

trabalhando a tolerância e a empatia – ato de entender os sentimentos do outro indivíduo, 

sem julgamento – de ser diferente fisicamente e culturalmente, dentro da lógica da “Ética 

de Mínimo”, que pode ser levada a formação da compaixão e luta na “Ética de Máximo”, 

confrontando sempre que possível os conteúdos com a relação de poder sócio-histórica.  

Para entendermos se o conteúdo trabalhado foi capaz de promover uma formação 

humanizada dentro dos precedentes da “Ética de Mínimos” analisaremos os conteúdos 

presentes nas falas dos alunos por meio da análise de conteúdo, sendo que de forma geral, 

o analista confronta-se com um conjunto de transcrições “e o seu objetivo final é poder 

inferir algo, através dessas palavras, a propósito de uma realidade (seja de natureza 

psicológica, sociológica, histórica, pedagógica...) representativa de uma população de 

indivíduos ou de um grupo social” (BARDIN, 2010, p. 90).  

Nas transcrições das entrevistas e dos debates nas oficinas durante o projeto, 

emergiram categorias de análise sobre os aspectos da EDH, as categorias foram nomeadas 

da seguinte forma: Empoderamento dos Excluídos; Visão Política no Grafite; Relação do 

Poder Social. A seguir desbravaremos cada uma dessas categorias com o desejo de 

explorar as premissas de uma formação humanizada nesta estrutura de Ensino. 

 

2.1 - EMPODERAMENTO DOS EXCLUÍDOS 

O principal desafio de uma Educação Humanizadora está ao observar a grande 

distinção cultural encontrada dentro das escolas. O termo Interculturalidade, dentro do 

contexto educacional para Candau e Russo (2010), surge na América Latina, com 
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referência na educação escolar indígena. Mas também recebeu contribuições dos 

movimentos negros e da educação popular a partir da década de 1960 com os movimentos 

pós-abolicionistas, sendo que os escritos de Paulo Freire na época já apresentavam muito 

do que hoje se configura como intercultural.  

É na Interculturalidade que o estudante tem o primeiro contato com as diferentes 

conexões culturais e começa a analisar as dissensões que cada indivíduo possui, buscando 

o reconhecimento e o respeito a todas as culturas, sem hierarquias entre elas como defende 

Estermann et al. (2017). Na América Latina, a interculturalidade tem um significado 

específico: “ela está ligada às geopolíticas do espaço e do lugar, às lutas históricas e atuais 

dos povos indígenas e negros e à construção de projetos sociais, culturais, políticos, éticos 

e epistêmicos, orientados para a transformação social e para a descolonização” (WALSH, 

2006, p. 21). 

Mais do que um conceito que faz uma rogativa e promove a interação e 

comunicação entre culturas e saberes, o significado que a interculturalidade carrega a 

marca da necessidade de construção de outros modelos de conhecimento desenraizado 

das concepção coloniais impostas, como se a História do Brasil tivesse começado com a 

ocupação hegemônica dos europeus em nosso país. Segundo Estermann et al. (2017), ela 

traz consigo a ideologia de uma outra prática política, de um outro poder social e de uma 

outra sociedade, o que supõe e implica o desvio das formas de poder dominantes e dos 

paradigmas sociais e epistemológicos de caráter ocidentocêntrico, hegemônicos e 

colonial. 

A Educação no cenário atual como relata Adams (2015) é sustentada por uma 

visão supra-cultural (monocultural) dos conteúdos, métodos, organização acadêmica e 

padrões científicos. É difícil conceber saberes científicos que não foram instalados pelos 

princípios ocidentais, nesta perspectiva o empoderamento e a luta vem com forma de 

“atacar as condições ontológicas-existenciais e de classificação racial e de gênero; incidir 

e intervir em, interromper, transgredir, desencaixar e transformá-las de maneira que 

superem ou desfaçam as categorias identitárias” (WALSH apud ADAMS, 2015, p. 587). 

Neste momento a formação escolar deve promover ferramentas para a 

aprendizagem do respeito mútuo e da ética social para o empoderamento dos que foram 

por anos marginalizados. Quando pensamos o empoderamento de negros e de outros 
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sujeitos menosprezados, pensamos em uma consciência de espaço e direitos cível-moral 

que transformam o excluído em agente de luta contra os ultrajes sofridos. 

 Ao analisar os discursos e relatos das pessoas que compunham o 

desenvolvimento desta pesquisa, foi possível verificar no conteúdo das falas a presença 

marcante da força de resistência que o empoderamento promove, esses relatos fazem com 

que possamos vislumbrar algumas atitudes interpessoais que nos cercam e também o 

outro, nos forçando a praticar uma (re)leitura crítica das violações praticadas no cotidiano 

e historicamente em relação a esses grupos (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2015).  

O sentido de empoderamento a que me refiro pressupõe reconhecer que atores 
de grupos sociais: pobres, negros, índios, ciganos, moradores de 
periferia/favela, moradores de áreas rurais, homossexuais e pessoas com 
necessidades especiais, físicas e mentais, e todo e qualquer grupo social que 
igualmente sofre ações de opressão, violência e exclusão à participação nas 
decisões da sociedade, possuem o direito reivindicar a igualdade quando a 
diferença os inferioriza e, na contramão, reivindicar a diferença sempre que a 
igualdade os descaracteriza (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016, p. 300-301). 

Logo, a “fala” representativa de quem sofre todos os dias atentados contra a 

dignidade humana e o auto reconhecimento dessas injustiças leva ao enfrentamento 

(empoderamento). O estudo dos direitos sociais igualitários dentro da Educação em 

Química desperta a formação de agentes que entendam a vivência com o outro por meio 

do diálogo, a partir do qual o “eu” é uma construção coletiva de diversas vozes que 

também sofrem. O empoderamento visa combater a “tirania resultante da combinação de 

elites iluminadas com a passividade de muitos cidadãos que não se sentem capacitados 

para a análise crítica, a discussão e a tomada de decisões sobre os problemas que afetam a 

comunidade” (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016, p. 319). A Educação incorpora nessa 

perspectiva o desafio de romper esses obstáculos formativos, a fim de transmutar o 

silêncio sobre a iniquidade em gritos por uma comunidade que respeite a singularidade 

humana.  

Notam-se as referências de empoderamento em vários momentos do diálogo 

entre os estudantes que aqui chamaremos de (A.) seguido do número dado pela ordem de 

fala na transcrição das oficinas e nas entrevistas, os grafiteiros chamaremos de (G.) 

seguido pelo número da ordem de sua fala na transcrição.  

Ao ler uma frase no grafite apresentado na 1ª oficina denominada “A Arte do 

Grafite: Aspectos Históricos, Políticos e Sociais” em uma imagem no slide, o estudante 

A.1 questiona:  



41 
 

 

A.1: “A Luta do “povo”... Eu só não entendi por que o “povo” está entre 

aspas?”.  

A.5: “As aspas se refere a quem é negro, ele não generaliza”. 

O estudante A.5 autodeclarado negro entende a mensagem de empoderamento 

para um grupo social específico, identificado como mais enfraquecido da relação de poder 

e por isso o termo “povo” faz mais sentido para ele. O grafite consegue dentro das suas 

técnicas manifestar recados de empoderamento, o grafiteiro idealiza o grafite em meio a 

uma ideologia ética subjetiva e os observadores podem, ou não, entender seus recados de 

acordo com sua vivência afetiva cultural. Consideramos que essa categoria de análise é 

uma abordagem êmica, pois os membros dos grupos de grafite têm a própria interpretação 

de sua cultura. 

G.1: “O grafite é a voz dos excluídos, nada mais é que isso... a voz dos excluídos, 

o grafite muda a vida das pessoas, às vezes é um menino qualquer de rua, quando ele 

tem contato com o grafite ele aprende a se valorizar mais, a se preservar mais porque a 

gente cria um amor tão grande pelo grafite que a gente quer fazer aquilo para sempre, 

então a gente tem que se cuidar para poder nos ver lá na frente”. 

Constata-se na fala do grafiteiro durante a entrevista, o trecho “se valorizar 

mais” que revela a desvalorização da arte e da cultura como algo latente em meio ao 

processo de cidadania no qual o grafiteiro está inserido, uma vez que o grafite reafirma 

significados enigmáticos que acionam os significantes interindividuais e que podem, 

também, expressar o poder da resistência, do resistir à dominação, à repressão e à 

desigualdade social em que vivem muitos grafiteiros (MONDARDO; GOETTERT, 

2008). Os sentimentos de exclusão que caracterizam sentimentos espontâneos do 

indivíduo são apenas uma pequena parte desse desiquilíbrio interindividuais na federação, 

a vida social e a vida interindividual impõem, cedo ou tarde uma certa conservação, certa 

preservação cultural, das imposições sociais que são rompidas pela consciência de justiça, 

ou da falta dela no relação entre as pessoas (PIAGET, 2014).  

A existência afetiva é assegurada precisamente pelos sentimentos sociais de 

empoderamento e mais especificamente pelos sentimentos morais. Nós podemos sondar 

a existência de uma série de intermediários entre os sentimentos interindividuais 

espontâneos na perspectiva da Ética de Máximos, e os sentimentos morais que vão 

caracterizar uma moral relativa às obrigações, dentro da coerência do lugar de fala em 
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que os sujeitos estão inseridos, ou seja, sua cultura. A luta por justiça consiste em certa 

conservação das atitudes éticas, em aplicar as mesmas normas a cada um, implica em um 

resgate de posição social e de atributos a recolocação desse sujeito na sociedade. 

Registramos a seguir a fala de outro grafiteiro durante a entrevista atestando a arte como 

um modelo de “identificação cidadã” e “posicionamento social”.  

G.2: “foi forma de resgate, identificação de cidadania, posicionamento social, 

que a gente pode encontrar dentro da arte do grafite”. 

O fato de estar posicionado em um espaço que seus rituais comportamentais e 

pensamentos são validados emocionalmente, em que suas convicções e seus ideais te 

incluem - pelo princípio da resistência - novamente ao meio coletivo, é o que implica o 

resgaste da identidade cidadã. Para Piaget (2014) isso pode ser assemelhado com a 

consciência de reciprocidade do respeito e direitos, contudo quando deixa de ser reciproco 

se torna unilateral e sem razão para ser seguida, pois foge da lógica moral desse indivíduo 

possível apenas pela autonomia do raciocínio cognitivo. “Torna-se autônomo quando, ao 

invés de aceitar sem compreender, ele começa a compreendê-la” (PIAGET, 2014, p. 261). 

Em vista disso a sociedade se transforma e se elabora, sendo que a autonomia moral exige 

livre colaboração com essas transformações sociais e reivindica, consequentemente, uma 

criação de normas atuais e não apenas compreensão de tradições já delimitadas em 

momentos independentes do indivíduo.  

Todo sujeito desde a adolescência adquire um domínio particular em elaborar 

sistemas, que têm por significação funcional necessária a inserção da ideologia coletiva 

no ambiente (PIAGET, 2014), não é por acaso que o sentimento de empoderamento 

constrói valores afetivos nas particularidade, modos, reflexão, atitudes, traços, ou seja, de 

personalidade nas pessoas. Personalidade é o indivíduo enquanto inserido no grupo 

social, pois ele não é considerado mais apenas o “Eu”, seria uma consciência do próprio 

corpo e dos seus gostos que fundamentam a sua relação de grupo.  

A filósofa Linda Alcoff (2016) apud Ribeiro (2017) chama atenção para o fato 

de que para descolonizarmos o conhecimento e com isso descolonizarmos nossa 

personalidade, é preciso nos apegar à identidade social, não somente para mostrar como 

o percurso da colonização criou identidades conformistas, mas para mostrar como certas 

identidades de resistência têm sido historicamente silenciadas e descreditadas no sentido 

epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas. “Seguindo nesse pensamento, um 
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projeto de descolonização epistemológica necessariamente precisaria pensar a 

importância epistêmica da identidade, pois reflete o fato de que experiências em 

localizações são distintas e que a localização é importante para o conhecimento” 

(RIBEIRO, 2017, p. 28). 

Na transcrição a seguir da entrevista com os alunos, observamos o incentivo na 

identificação de ser parte de um coletivo com identidade e personalidades de resistência 

semelhante, de não ser o único a achar errado ter aspectos da sua cultura inferiorizada 

dentro da realidade da monocultura opressora. 

A.11: “O grafite me mostrou que eu não estava sozinho, que tinha mais gente 

comigo, mais gente que gosta de rap de hip hop e me incentivou bastante, mostrou 

também que o hip hop está ali, está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia”. 

Com as ocorrências do empoderamento pelo grafite presente nos discursos desta 

categoria é possível inferirmos uma suscetível junção da identificação e do 

empoderamento como fator lúdico no processo de reconhecimento social. Nestas 

circunstâncias o deleite, a satisfação e o prazer em potencializar a conscientização civil 

sobre os direitos sociais é inquestionável. Esta consciência possibilita a conquista da 

emancipação individual e também da consciência coletiva necessária para a superação da 

dependência social e dominação sociopolítica, ou seja, o empoderamento é sem dúvidas 

inerente ao lúdico na batalha de poder na sociedade.  

 Podemos analisar ainda que, a identificação de pertencimento apresentados 

nestes relatos é o trajeto para uma emancipação do sistema opressor. Santos e Chaui 

(2014) identificam que a opressão é um produto de uma organização de saberes e poderes, 

“justamente porque visa ao saber sob a perspectiva do conhecimento emancipatório e de 

uma epistemologia da emancipação, tomando como determinação decisiva do saber sua 

dimensão ético-política” (SANTOS; CHAUI, 2014, p. 38). Neste contexto a exclusão se 

expressa em normas formais e informais, impedindo o acesso de grupos ou indivíduos as 

atividades lúdicas, que gozam os que desfrutam da plena cidadania. O conjunto de 

depoimentos dos observados apresenta uma classificação dos sentimentos de humilhação, 

de perseguição, fazendo com que os pesquisados estejam prontos para se organizar em 

grupos e se posicionar em movimentos representativos.  

 Na Educação o empoderamento pela representatividade vem sendo concebido 

e, na prática, tenta restituir humanidades negadas, como o jeito de se vestir, o gosto 
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musical, as formas de andar e falar, aspectos subjetivos que fazem parte do cotidiano e 

“pedaço” dos sujeitos. Ao citar Brandão, Oliveira e Queiroz (2018) relatam o exercício 

de entender que a Educação está, como processo, de conhecimento para entender diversos 

âmbitos e para muito além daquilo que é uma escolarização dita formal. Mesmo quando 

os estudantes não refletem sobre a escola e trazem suas percepções para questões 

familiares, com caráter de reflexões pessoais, interações entre amigos e etc., eles estão 

também, apresentando uma formação social-política. 

 

2.2 - VISÃO POLÍTICA NO GRAFITE 

Ainda que a bibliografia traga a história de origem do grafite iniciada nas antigas 

escrituras das paredes de Pompeia, cidade do império romano, também nas tribos 

indígenas, além das manifestações políticas dos muros de Paris em maio de 1968 durante 

as revoltas estudantis francesas, foi na cidade de Nova York e posteriormente no Brasil 

que o grafite ganhou uma estética própria, contestadora e transgressora, que espalhou 

mensagens como forma de indignação para todo o mundo. O movimento grafite como 

conhecemos hoje é original dos bairros do Bronx, Harlem e Brooklyn, lugares de refúgio 

de negros e latinos, o grafite surgiu como um dos elementos da cultura Hip Hop que inclui 

dança, música e as artes plásticas à linguagem e necessidades das ruas de Nova York do 

final dos anos de 1960, denunciando, dentre outros temas, a extrema pobreza, violência, 

racismo, ausência do Estado e o tráfico de drogas (SHISHITO, 2016). No Brasil, São Paulo 

foi a primeira cidade a apresentar essa cultura no formato híbrido de manifestações. Assim como 

na França, as primeiras intervenções desse gênero tinham cunho político e se tornaram 

importantes instrumentos de enfrentamento aos conhecidos “anos de chumbo” da 

Ditadura Civil-Militar Brasileira 1964-1985 (SHISHITO, 2016). 

A maioria dos brasileiros se encontrava excluído do acesso aos bens culturais, 

ficando apenas com o papel de massa consumidora pacífica. O período ditatorial foi 

preparando estes sujeitos oprimidos para aceitar a imposição estabelecida pelo 

pensamento determinista do comando. “A ditadura – inclusive através do processo 

educacional – visou fundamentalmente a afastar ao máximo a população dos processos 

de educação e cultura” (CHAUI, 2018, p. 201), pensando bens culturais e cultura nestes 

casos como um “produto” governamental dos ideais, da emoção e apreciação humana, 

entendendo que todos são capazes de produzir e consumir cultura, sendo que no processo 



45 
 

 

capitalista “é básico haver muitos que produzam para o lucro de uns poucos, nesses 

processos culturais não democráticos deve haver uns poucos que produzem a cultura, 

enquanto os demais a consomem” (CHAUI, 2018, p. 202).  

Por isso, quando consumimos esse produto cultural ele vem intencionalmente 

impregnado de elementos deterministas dos que produzem e tem acesso a esse tipo de 

episteme cultural. Chamado por Andrade (2006) de “Doutrina de Segurança Nacional” 

esse período do golpe militar teve sua imposições difundidas nas escolas, universidades, 

meios de comunicação entre outros, como uma “moral cívica”, organizada e centralizada 

numa suposta ordem de cunho social, num progresso científico artificialmente neutro, 

num duvidoso desenvolvimentismo econômico e, por fim, num civismo forçosamente 

passivo dentro dos acontecimentos agressivos e injustos acorridos contra a vida humana. 

Dentro deste pensar, a política pode influenciar diretamente e/ou indiretamente as 

conexões, atitudes, reconhecimento e o pertencimento comunitário (ANDRADE, 2006).  

Refletir sobre as possíveis relações entre a arte do grafite e a política pode ser 

relevante na tentativa de entender a constituição da moral cultural que cada estudante 

carrega na sua forma de expressão, ou seja, intentar para as transgressões sobre as 

violações da igualdade nos direitos e por meio delas construírem sua crítica política. O 

olhar aqui investiga a forma de arte produzida sobre todas as suas contradições vividas, 

trata-se de uma habilidade que nasce da exclusão, da falta de acesso por razão econômica 

a outros meios de diversão como clubes, cinemas, teatros. É uma arte que diverte e que 

também adverte, trazendo conhecimento político na consciência de classes econômicas. 

A arte nascida do movimento Hip Hop funciona como uma alçada de provocação, quase 

sempre a única que esses jovens terão acesso, caso tenham dinheiro para adquirirem os 

sprays e ouvirem suas músicas, o que requer poder financeiro para acontecer. Contudo, 

não se trata de converter esta prática em solução para todos os casos, ela sozinha não tem 

efeito pedagógico de se construir todos os princípios políticos, sociais e econômicos. 

Trata-se de historicamente conscientizar sua função e entender suas barreiras para que o 

professor consiga utilizá-la como ferramenta de ensino e aprendizagem. 

O grafite é para Canclini (1998) uma arte de produção e circulação legitimada 

pelos mestiços das fronteiras latino-americanas, para as tribos urbanas da Cidade do 

México, para grupos equivalentes de Buenos Aires ou Caracas, como uma escritura 

territorial da cidade, destinada a afirmada pela presença dos subalternizados. As lutas pelo 

controle do espaço se estabelecem entre as marcas próprias e modificações dos grafites 
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de outros. Sua técnica manual, “opõe-se estruturalmente às legendas políticas ou 

publicitárias "bem" pintadas ou impressas e desafia essas linguagens institucionalizadas 

quando as altera. O grafite afirma o território, mas desestrutura as coleções de bens 

materiais e simbólicos” (CANCLINI, 1998, p. 336). Denominando o grafite como gênero 

impuro pela ótica dominante, Canclini continua: 

O grafite é um meio sincrético e transcultural. Alguns fundem a palavra e a 
imagem com um estilo descontínuo: a aglomeração de signos de diversos 
autores em uma mesma parede é como uma versão artesanal do ritmo 
fragmentado e heteróclito do videoclipe (CANCLINI, 1998, p. 338).  

A ambivalência do grafite se constitui na simultaneidade com que serve para 

demarcar territórios de grupos étnicos ou culturais e para desestruturar a concepção de 

poluição e contravenção. É certo que os grafites já fazem parte das artes urbanas 

contemporâneas, ainda que tenha perdido suas intervenções transgressoras na trajetória 

dessa convenção, os grafites apresentam processos e políticas diferenciadas de acordo 

com a intenção do agente ou grupo idealizador em seu período de tempo e espaço 

estabelecido. 

 Aos poucos foi se transformando em arte de galeria, perdendo a força política 

como um espaço de intervenção e discurso, colocando-o como resistência a um modelo 

de arte completamente sujeito aos mecanismos de controle de museus, galerias, bienais, 

publicidade (COSTA, 2007). Por isso se faz necessário o resgate das articulações 

históricas e políticas para uma comunicação dentro da realidade cultural dos agentes 

urbanos, os grafites estabelecem a democratização das relações políticas que confronta a 

dominação vertical das políticas sociais programadas. 

No âmbito federal, a Lei de nº. 9.605/98 sancionada pelo então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso, entrando em vigor no início do mesmo ano, 

proibiu o grafite e a pichação e dispõe de penalidades e sanções administrativas aos 

infratores, “constitui crime contra o Ordenamento Urbano e Patrimônio Cultural, pichar, 

grafitar ou por outro meio conspurcar edificações ou monumento urbano” (art. 65 Lei 

9.605/98), com a penalidade prevista de detenção de três meses a um ano e multa. Se o 

ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, 

arqueológico ou histórico, a pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa 

(BRASIL, 1998).  

Após a expansão do grafite como arte a Lei nº 12.408, de 25 de Maio de 2011, 

sancionada pela Presidenta da República Dilma Rousseff, diferencia o grafite e pichação, 
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descriminalizando o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de 

tintas em embalagens do tipo aerossol a menores de 18 anos (BRASIL, 2011). 

Assim, o grafite e a pichação podem ser considerados também enquanto 
apropriação (e até domínio), de territórios considerados subalternos, 
subterrâneos, alternativos, na busca pela sobrevivência simbólica (e política) 
daqueles e daquelas que buscam abrigo e proteção, através da contraposição à 
ordem imposta pelo Estado e pela sociedade burguesa (MONDARDO; 
GOETTERT, 2008, p. 294). 

Além do aspecto lúdico em demarcar território e ganhar mais “pontos” na 

disputa com os outros grupos, o grafite passou a ser o tabuleiro de uma minoria, esta arte 

também é reflexo da falta de alternativas de lazer, educação, cultura e esporte. Com a 

rebeldia e ousadia como características, trata-se de uma forma de expressão e de denúncia, 

da situação política do país, em destaque a situação em que se encontra a juventude hoje. 

Antagônico, a proibição do exercício coletivo de liberdade e de criação, previsto na Lei 

9.605/98, contribui para que o artista continue transgredindo, firmando-se acima das 

possíveis críticas e da aceitação da grande sociedade. 

Dentro da ruptura desses sistemas encontramos nos discursos, conteúdos que 

revelam as particularidades políticas que cada indivíduo possui como um axioma, mesmo 

que o artista não saiba que ele é um agente político, de alguma forma os aspectos surgem 

naturalmente como na transcrição da entrevista:  

G.4: “Eu não tenho aquela visão política, do protesto que muitos têm essa visão 

no grafite, que realmente o original do grafite surgiu através disso, eu não tenho essa 

visão, apesar das vezes eu fazer algumas pinturas protestando, principalmente contra o 

governo, que são as falhas que a gente vê e que a gente sente na pele”. 

 Segundo Huizinga (2007), quando está em jogo o reconhecimento da honra 

pessoal em correspondência com a vida política, a luta é permanente pelo prestígio, “que 

é um valor fundamental abrangendo tanto o direito quanto o poder. A vingança é a 

satisfação do sentido de honra, e a honra precisa ser satisfeita”, sendo que na iconografia 

grega vingança muitas vezes se confunde com justiça. Mesmo o grafiteiro não acreditando 

ser politizado, os elementos aparecem na compleição da resistência com o conhecimento 

da origem do grafite como protesto, contra as injustiças que esses artistas sentem em 

diferentes esferas sociais.  

Como a pesquisa foi realizada durante o período de início da posse e das 

propostas de mudanças do Presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, as discussões sobre 
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política estavam potencializadas. Como consequência, uma grande parcela dos estudantes 

se mostrou interessada em fazer críticas política ao novo governo, principalmente no que 

diz respeito às novas propostas educacionais. O professor-pesquisador procurou instigar 

os alunos a debaterem entre si, com o propósito de não fortalecer a opinião de nenhum 

aluno específico. As críticas foram feitas no segundo dia de oficina, com o tema 

“Relacionando os Direitos Humanos e o Grafite”, entre as várias falas, destacamos as 

seguintes: 

A.10: “E eu acho que o governo não dá educação pra gente, por que... Eles têm 

medo da gente ser melhor que eles, e por isso a educação não vai pra frente...”.  

A.4: “Igual aquilo de tirar a filosofia e a sociologia, sendo que é o que faz você 

entender as coisas...”. 

A.1: “Se bem que a filosofia e a sociologia tirando ou não tirando, ela já está 

muito alienada na escola, você não pode defender o estado crítico, defender uma 

ideologia ou outra”. 

Os alunos se reconhecem em diferentes especulações de políticas educacionais 

que vêm sendo discutidas em redes e mídias sociais, visibilizando e afirmando questões 

identitárias dos educandos. Eles avaliam a articulação entre a política no processo do 

conhecimento e de uma educação plural/crítica, não desvinculando as questões 

libertadoras da aprendizagem, apoiando políticas de ação orientadas a fortalecer os 

processos de construção democrática que atravessem todas as relações sociais, do micro 

ao macro, na perspectiva de uma democracia radical como nos coloca Candau e Russo 

(2012). 

Na execução da oficina intitulada de “Relacionando os Direitos Humanos e o 

Grafite” realizamos a leitura e discussão dos artigos da DUDH, estabelecida após o 

período de horrores promovidos por duas guerras mundiais, as atrocidades realizadas por 

regimes liberticidas e totalitários, com tentativas “científicas” em escala industrial de 

exterminar judeus, escravizar negros, índios e promover o genocídio com a bomba 

atômica de Hiroshima e Nagasaki (TOSI, 2004).  

Os líderes políticos das grandes potências aliadas implantaram em 26 de junho 

de 1945 a Organização das Nações Unidas – ONU (TOSI, 2004), procurando desta forma 

estabelecer a paz entre os povos e de evitar uma terceira guerra mundial, um dos primeiros 

atos da Assembleia Geral da ONU foi à proclamação da DUDH que ocorreu em 10 de 
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Dezembro de 1948.  Nela destacamos que “todo cidadão possui o direito à igualdade, à 

vida, à liberdade, à moradia, ao trabalho decente, à educação, à saúde, entre outros. A 

garantia desses direitos possibilita a construção de uma sociedade mais justa e plural” 

(DIONYSIO et al., 2015, p. 64). 

Evidenciando que a ONU e a DUDH foram construídas por líderes políticos 

específicos, não entraremos em uma análise profunda das intencionalidades da sua 

constituição e de seus artigos, apenas usaremos sua escrita para fortalecer os conceitos 

esperados na “Ética de Mínimos” exigidos para uma formação humanizada e igualitária 

nos direitos.  

Na leitura e discussão de alguns artigos da DUDH, houve o mesmo tipo de 

posicionamento dos estudantes, agora fortalecidos pela escrita de um documento que 

legitima a moral ética da liberdade e de escolha. De acordo com o artigo 19º da DUDH 

“Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o 

direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem 

consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão” 

(ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948).  

A transcrição a seguir destaca o posicionamento do estudante durante o debate 

em sala: 

A.2: “Igual estão falando agora que o Bolsonaro quer tirar a Filosofia e a 

Sociologia, em minha opinião é contra o artigo 19 (da DUDH) porque não vai ter 

liberdade de escolha... Ele quer tirar a liberdade de escolha... Ele quer manter o que ele 

gosta, não quer pensar nas outras pessoas só nele”. 

Destacamos a problematização politizada na leitura de um documento que 

pretende assegurar a equidade e alteridade social dentro do contexto em que estes 

estudantes vivenciam, analisamos nesta categoria e nas artes grafitadas a cobrança por 

políticas social e leis morais/judiciais que subsidiem os grupos marginalizados, 

reafirmando a política como uma das intenções fundamentais do grafite. Esses 

comentários sobre a possível exclusão das disciplinas de Filosofia e Sociologia foram 

gerados depois de publicações no Twitter, do atual Presidente, em uma tentativa de 

explicar os cortes de recursos financeiros para o Ministro da Educação, sob comando do 

ministro Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, nessas áreas. 
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Figura 3: Publicação do Presidente da República do Brasil no Twitter em 26/04/2019. 

 
Fonte: Própria. 

 

Essa publicação não foi levada para a oficina pelo pesquisador, contudo emergiu 

como indignação dos alunos aos acontecimentos educacionais do momento. Esse ponto 

tem uma dimensão normativa e política especialmente relevante para os estudantes e 

professores ASCP. É importante não apenas encarar os professores como intelectuais, 

mas também contextualizar em termos políticos e normativos as funções sociais concretas 

desempenhadas pelos mesmos como nos coloca Giroux (1997). Entendemos ser essencial 

para a classe de professores, intelectuais transformadores, a necessidade de tornar o 

pedagógico mais político e o político mais pedagógico.  

 

2.3 - RELAÇÃO DO PODER SOCIAL 

Devemos considerar, com base nas informações midiáticas e nas relações 

pessoais, que a sociedade brasileira é justa? Esta questão nos remete a outra, mas afinal, 

o que é justiça neste contexto? Piaget (1994) aponta como essa responsabilidade começa 

a aparecer no raciocínio cognitivo das pessoas, “dizemos que uma sanção é injusta quando 

pune um inocente, recompensa um culpado ou, em geral, não é dosada na proporção exata 

do mérito ou da falta”. Por outro lado, dizemos que uma divisão é injusta "quando 

favorece uns à custa de outros” (PIAGET, 1994, p. 157). Nesta segunda acepção, a noção 
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de justiça implica apenas a ideia de igualdade. Na primeira, a noção de justiça é 

inseparável daquela de sanção e define-se pela correlação entre atos e sua retribuição. 

Com outras palavras Comte-Sponville (2009) institui a justiça em dois sentidos: 

“como conformidade ao direito (jus, em latim) e como igualdade ou proporção”, a justiça 

situa-se inteira nesse duplo respeito à legalidade, no meio social, e à igualdade entre 

indivíduos, ou seja, a justiça é a igualdade, mas a igualdade dos direitos sejam eles 

juridicamente estabelecidos ou moralmente exigidos. Aqui estamos interessados em 

justiça não no contexto da lei, porque a lei pode ser injusta quando confrontada com a 

moral, defendemos a justiça da igualdade dentro de uma moral relacionada e confrontada 

com a relação de poder que transpassa a sociedade.  

Pensando por essa ótica, nossa sociedade não é considerada justa dentro das 

mazelas e desigualdades vividas diariamente por indivíduos em classes que se 

diferenciam pela posse do poder social, esse mando é classificado pelo poder de 

aquisição. Chaui (2018) define o poder como um polo simbólico que transcende a 

sociedade e no qual ela não parece unificada nem como indivisa, mas como resolvendo 

suas divisões. “O poder seria esse polo no qual a sociedade simboliza para si mesma o 

modo como trabalha com suas divisões internas” (CHAUI, 2018, p. 170), o poder se 

apodera do saber, sendo intrínseca a sua própria definição, este polo é exterior a sociedade 

e por essa virtude pode dominá-la inteiramente.  

O poder também se infiltra e se estabelece nos espaços formais de Educação, 

Estermann (2017) ao citar o lema de Francis Bacon (1561-1626) "Conhecimento é poder", 

reafirma que o poder determinou grande parte da vida acadêmica das universidades e 

escolas. Hoje em dia falamos, muitas vezes, da "acumulação" de conhecimento, como 

falamos de acumulação de capital ou bens materiais, “em todas as idades históricas, o 

conhecimento tem sido usado para dominar a população historicamente subalternizada, 

social e economicamente dominada” (ESTERMANN, 2017, p. 20). Análoga a uma 

jogada da elite social que resulta em diversas formas de opressão pelos que entendem 

muitas vezes as regras da justiça jurídica, mas são destituídos da ética construída na moral 

de justiça.  

A posição de exterioridade é, portanto, a maneira pela qual em nossa sociedade 
se concebe o poder como realizando a função de dominação, ou seja, 
unificando o social não através de seus conflitos, mas através da 
universalização do ponto de vista particular de umas das classes presentes no 
conflito (CHAUI, 2018, p. 171).  
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Tudo indica que a composição social e a diferença de ordem-transgressão são 

determinadas pela classe que é denominada como de maior poder, do lado dos dominantes 

estão os projetos políticos, a fim de atender uma valorização da economia e do 

capitalismo, do lado dos dominados, diferença histórica, segregação e a naturalização do 

conformismo, fazendo com que a repetição do autoritarismo classista ocorra em todos os 

âmbitos sociais. Um modelo desse pensamento pode ser observado aqui no Brasil nas 

chamadas músicas populares, designado assim, todo campo musical que foge das 

chamadas músicas eruditas, todavia não tem em seus repertórios as classes 

subalternizadas não consumidoras deste produto, isso porque os detentores do poder de 

consumo fonográfico determinam o que deveria ser “popular” (CHAUI, 2018).  

O exemplo anterior aparece na fala deste estudante durante a discussão do Rap 

e o Funk como elemento do Hip Hop ocorrido no primeiro dia de oficina com o tema “A 

Arte do Grafite: Aspectos Históricos, Políticos e Sociais”:  

A.2: “Agora que o funk está sendo mais popular, mas independente não são 

todos que pensam assim, tem muita gente que pensa que quem ouve funk ou é maloqueiro, 

ou puta”. 

 A fala parece nos evidenciar uma popularização da música periférica em sua 

comercialização, em intermédio ao preconceito ainda visível neste processo, uma vez que 

“as composições mais admiradas pela população como “popular” são aquelas que 

costumam receber a qualificação pejorativa de kitsch – Roberto Carlos, Nelson Ned e 

Teixerinha sendo exemplares” (CHAUI, 2018, p. 16), nota-se a presença dos híbridos 

culturais nesta perspectiva.  

O aumento do processo de hibridação cultural torna evidente que inferimos 

pouco do poder se só registramos os conflitos e as ações verticais. Para Canclini (1998) 

o poder não funcionaria se fosse exercido unicamente por burgueses sobre proletários, 

mas sim, em vários comportamentos que se entrelaçam na relação humana, e que 

conseguem eficácia unidas que sozinha nunca alcançariam, dependendo neste contexto 

da intencionalidade que é incorporada nessas tramas de poder.  

Em outras palavras, a exploração econômica, a dominação política e 

discriminação cultural geram a existência e diferença das classes, porque pressupõe uma 

divisão entre os com-poder e os sem-poder (CHAUI, 2018). A relação de poder pode ser 

analisada em diversos âmbitos sociais e por isso emergem subcategorias na análise, as 
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falas se afloraram principalmente quando foram relacionados os polêmicos artigos da 

DUDH, veremos essas subcategorias e as falas transcritas que ocorreram nas discussões 

durante as oficinas denominadas: “A Arte do Grafite: Aspectos Históricos, Políticos e 

Sociais” ocorrida no primeiro encontro e “Relacionando os Direitos Humanos e o Grafite” 

no segundo encontro, descrita no Quadro 3 a seguir. 

Quadro3: subcategorias da Relação de Poder. 
SUBCATEGORIAS FALAS TRANSCRITAS 

Racismo 

A.1: “Eles poderiam estar se referindo a parte que eles foram trazidos da casa 
deles pra cá, “todo mundo é assassino”, ou seja, os brancos são assassinos do 
povo deles (negros)”. 
A.12: “Professor? Não só naquele tempo, mas hoje em dia também, quando 
tem uma situação com o negro, ele sempre é culpado”. 
A.2: “Mas até hoje os negros são discriminados, no caso quero ver até hoje 
um negro correr na rua o povo vai achar que é ladrão, agora se for um branco 
o povo vai achar normal”. 

Xenofobia 
A.2: “Tem gente que fala que baiano é preguiçoso...”. 
 A.6: “Por que a maioria é negra e pobre também... Falam que os goianos são 
roceiros”. 

Machismo 

A.9: “Mas pelo fato de eu ser mais negro já tem um olhar diferenciado da 
sociedade, preconceituoso em cima de mim, saca? Porém pelo fato dela ser 
mulher e ter crescido na periferia ela deve ter sofrido bastante, por que lá na 
periferia os homens não tratam a mulher como ela merece ser tratada, saca? 
Tratam com falta de respeito e não tem muita igualdade”. 
A.4: “Pode ser torturado por questão de diferença de sexo, você ir lá e agredir, 
bater na pessoa só por ela ser de outro sexo... ou matar ela”. 

Direito a Vida 

A.2: “Eu estava conversando com minha mãe hoje de manhã, e ela falou que 
tem uma conhecida dela que mora no entorno de Goiás, que ela engravidou, 
escondeu a gravidez e quando a criança nasceu ela jogou a criança no rio 
Araguaia... Ela é professora lá de Poxoréo, aí ela não queria a filha, daí jogou 
ela no rio”. 

Aborto 

A.1: “Professor, levantando uma questão que fala sobre esse assunto, sobre o 
aborto, é eu sei que é foda, o senhor está falando que a gente não tem o direito 
de tirar a vida de um indivíduo, ou seja, isso se relaciona ao aborto também... 
eu entendi como isso.... Mas eu acho que tipo assim, a criança, não estou 
expondo meu lado, estou levantando isso para a gente discutir... você dá o 
direito da criança viver, tirando os direitos de aborto e dez, quinze anos depois 
ela vai lá e te mata, é uma questão de falta de estrutura emocional, social, 
psicológica, econômica entre outras. A gente dá o direito dele viver e ele vai e 
tira a vida de alguém”. 

Reeducação 
Penitenciária 

A.1: “Então você acha que a reeducação para um cara que infringiu leis, que 
já tinha disseminado na cabeça dele pela sociedade desde pequeno, até os dias 
de hoje, até os dias dos crimes, e que ele vai mudar isso, só por que ele fez isso? 
E foi condenado a isso? Não sai da cadeia como pessoas piores?”. 
 

Briga de Classes 
A.10: “A parte mais rica da população costuma julgar o grafite, então não tem 
Direitos Humanos nisso de julgar, ai eu coloquei (no meu desenho) o dedo 
apontando com o terno mostrando isso...”. 

Abuso de 
Autoridade 

A.1: “Você pira que até hoje mano, por que eu fui a uma batalha de Rap lá na 
(rua) Goiás, desceram 3 viaturas e chegaram descendo a porrada em todo 
mundo e botaram todo mundo para vazar”. 
A.1: “Eu queria representar os Direitos Humanos do mesmo jeito que eles 
representavam naquela época, repressão da polícia na sociedade, com o 
racismo a questão de condição monetária e essas coisas, essa é nossa história, 
de onde a gente veio, eu sempre tive pra mim, que para saber onde a gente quer 
chegar à gente tem que saber de onde a gente veio saber das raízes, culturas e 
história”. 
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A.2: “Mas não é só na periferia, até no centro acontece isso, igual eu estava 
na praça à polícia chegou falando que a gente estava usando droga só por que 
a gente estava conversando em roda... Eles pensam assim por causa da cor, do 
jeito, das roupas e olha que a gente estava de uniforme, tinha acabado de sair 
da escola com a mochila, ai minha mãe falou pra tomar cuidado que tem 
policial que pode colocar droga para tentar incriminar a gente”. 

Intolerância 
Religiosa 

A.2: “Tipo assim, eu não gosto de criticar a religião dos outros, eu quero 
conhecer mais... ai eu falei para minha madrinha que eu ia a um terreiro pra 
eu ver como é, terreiro não, uma seção de candomblé, ai ela ficou falando que 
não era de Deus, que era magia negra e tal, e tal... Ai eu fiquei discordando 
dela, mas mesmo assim ela não acreditou ai minha mãe foi lá comigo e viu que 
não era nada disso”. 

Direito à Moradia 

A.2: “Meu tio é pastor e toda quarta feira faz sopa e leva para os mendigos, aí 
vê e fala que é deplorável as situações que eles vivem, com a falta de cuidados, 
a minha mãe direto vê as pessoas passando e pedido comida, água, roupa, 
coberta”. 

Bolsas e Cotas para 
Universidades 

A.2: “Quer colocar todas as escolas públicas conveniadas, aí a oportunidade 
que podres tinham de fazer faculdade não vai ter mais, igual meu irmão fez 
ciências contábeis, minha mãe teve um ano que ela pagava mil reais só de 
faculdade, meu irmão pagava 500,00 ela pagava 500,00, até meu irmão 
conseguir a bolsa e quando ele terminou o curso dele pagava 60,00 reais... aí 
cadê a capacidade que o povo vai ter agora?”. 

Homofobia 
A.2: “As pessoas tem muita falta de respeito pelo próximo porque elas se 
acham superior por ser branco e heterossexual”. 

Fonte: Própria. 

 

Entendendo que a interação social humana é de uma complexibilidade 

imensurável, vista a necessidade dos estudos dessa interação para identificar a falta de 

direitos para alguns e o excesso de privilégios para outros. Nós, professores de Química 

e também ASCP, precisamos entender que ensinar é promover a valorização do 

conhecimento científico em meio à relação social, forjada na moral cultural e nos estudos 

da ética cívica. 

Desta forma, destacamos que os estudantes A.1 e A.2 são os que mais interagem 

e expõem suas opiniões em falas bem demarcadas e espontâneas. Em vista disso, tornou-

se necessário uma breve descrição sobre esses sujeitos, a fim de compreender o interesse 

social-político registrado nestas falas. 

O estudante A.1 se descreve como branco, de classe baixa e faz parte do 

movimento Hip Hop o que pode explicar seu interesse por Rap e Grafite, entendendo esse 

movimento como algo construído nas concepções sociais-políticas, não causa 

estranhamento seu posicionamento perante as falas. O estudante A.2 se alto identifica 

como negro, de classe baixa, deixando bem declarado os preconceitos vividos e as lutas 

familiares em superar essas contendas. Em suas falas notamos a revolta e a resistência 

tomando forma de desordem que abre lacunas, caminhos e as estreitas fendas da 
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sociedade brasileira opressora. A democracia e os DH só vão existir de verdade no Brasil, 

nascendo dos movimentos sociais e populares, do contra-poder social e político que 

transforma a plebe em cidadã e os cidadãos em sujeitos que declaram suas diferenças e 

manifestam seus conflitos (CHAUI, 2018). 

A oficina sobre os DH no grafite permitiu um contato com diferentes 

perspectivas das contradições da nossa sociedade democrática, como o racismo, 

xenofobia, machismo, direito a vida, aborto, reeducação penitenciária, briga de classes, 

abuso de autoridade, intolerância religiosa, direito à moradia, bolsas e cotas para 

universidades e homofobia. Todas essas reflexões podem permitir a assimilação e 

consequentemente a prática pelo respeito mútuo e pela cooperação nas lutas. 

É acessível a crítica dos estudantes referente as desigualdades estabelecidas 

nestas subcategorias, observamos por esse aspecto, indícios do entendimento sobre a 

relação de poder em ambos os casos contados e a indignação firmada na forma de 

expressar cada relato. Para estes alunos a família é mais importante que qualquer outra 

instituição, pois grande parte dos discursos partem das convivências e diálogos em 

família, e por isso tem mais fundamento que qualquer relação estabelecida fora do 

contexto doméstico. Entendemos família como um grupo composto por deferentes 

integrantes, longe do modelo tradicional “pai, mãe e filhos”, mas sim, formado por 

diversas configurações de pessoas que atuam na base inicial da relação humana de cada 

indivíduo.  

 Contudo, os posicionamentos foram pertinentes e aderentes aos direitos 

apresentados e discutidos nas oficinas, pois reforçam tais comportamentos como atos de 

injustiças praticadas e instauradas. Esses dados corroboram com as respostas obtidas nas 

categorias “Empoderamento dos Excluídos” e “Visão Política no Grafite” por colocar os 

DH em uma posição de unidade específica da relação social-política, quando falam dos 

servidores da segurança pública por exemplo, que segundo os discentes recebem 

abordagens policiais frequentes como algo banal, na qual estar na rua depois da escola, 

andar em grupos, vestir-se com roupas folgadas, com jaquetas de capuz, bonés ou a cor 

da pele, podem sujeitá-los ao “baculejo” (ato de revistar o indivíduo procurando armas 

ou drogas). 

Os jovens são abordados até mesmo nos seus “pedaços”, na frente da vizinhança 

e dos amigos, submetidos a situações vexatórias, no relato de um dos jovens a polícia o 
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impede de expressar sua arte em grupo - identificada como parte da própria cultura - 

conduzindo o estado da justiça personificado no policial como estado de injustiça, indo 

contra os valores morais construído e identificado na sua condição humana e por isso 

leva-o a transgredir novamente essa imposição.  

Neste contexto a violência do sistema opressor desumaniza o oprimido. A 

capacidade da sociedade brasileira em rever e superar o racismo, não está em um discurso 

de apologia a diversidade, se trata de um discurso da diversidade política e politizada 

como ela deve ser representada, não como universalista, mas com todas as problemáticas 

instaurada na relação de poder, como destaca a transcrição a segui: 

A.11: “A parte mais rica da sociedade sempre aponta o dedo para o grafite, 

para o hip hop, para o rap, por ser de origem negra... eles acham que o grafite, o rap e 

o hip hop é uma máquina de fazer bandido, tudo incentiva mais a roubar e matar, isso 

não é verdade, por isso nós mostramos que os grafiteiros só querem expressar o que eles 

sentem.” 

Tendo as presentes categorias do desenvolvimento conceitual da EDH e as 

subcategorias propostas para esta última, passamos a nos questionar: Como o poder 

opressor se fixou de tal forma na humanidade? Podemos começar pensando na cultura 

que surge do primeiro contato da mulher e do homem pré-histórico com a tecnologia 

(instrumentos pré-históricos), culminando para o contexto de opressão social e diferença 

de classes que possuímos hoje. 

 Partindo do pressuposto que nossos antepassados constituíram a opressão para 

sua sobrevivência, como no acesso a água, na caça e nas disputas por território, 

entendendo que havia uma consciência prática dos instrumentos utilizados pelos 

dominadores dentro deste confronto social, como representado pelo filme “Uma Odisseia 

no Espaço” de Kubrick e Clarke (2001), essa consciência opressora passa posteriormente 

pelas estruturas sociais dos períodos escravista, feudal e capitalista. Foi na ideologia 

capitalista que essa opressão cria as diferenças de classes, pois para o mercado é essencial 

que haja “mão de obra” instaurada nas mazelas da desvalorização (CHAUI, 2018).  É 

possível repensarmos com base nisso, a relação atual que os detentores do poder têm 

sobre os não detentores. 

Dentro dessas reflexões é proposto que o conhecimento sobre os DH e a relação 

social histórica implica na formação da Ética de Mínimos desses estudantes, base para 
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uma construção interindividual humanizada, a fim de romper com esse jogo de respeito 

unilateral atribuído na sociedade humana desde os primórdios, passando a competição de 

respeito mútuo esperado em uma sociedade equitativa e justa. Educando sujeitos que 

compreendam essas entrelaces de poder para que venham a indignar-se e lutar contra os 

sistemas injustos, forçando os dominantes a recuar em suas imposições. 

O que é uma sociedade brasileira enquanto sociedade autoritária? É uma 
sociedade que conheceu a cidadania através de uma figura inédita: o senhor-
cidadão, e que conserva a cidadania como privilegio de classe, fazendo-a ser 
uma concessão regulada e periódica da classe dominante às demais classes 
sociais, podendo ser-lhes retirada quando as dominantes assim o decidem 
(CHAUI, 2018, p. 49-50). 

Esta supremacia hierárquica transforma a relação social em basicamente mando 

e obediência, esta obrigação pode ser descontruída com uma Educação pensada nos 

direitos da cidadania, análogo à representação a seguir Figura 4. Nela indicamos a 

Educação em Direitos Humanos (EDH) como catalisadora que acelera a humanização dos 

Indivíduos (I) na convivência social, assim como na Educação em Química (EQ), 

transformando-os em seres humanos dotados de Elementos Empoderadores (EE) que 

entendam a importância do empoderamento, que respeitem a princípio as diversidades 

dentro da Ética de Mínimos compreendendo os direitos dos outros indivíduos como o seu.  

 

Figura 4: Representação esquemática da obtenção de elementos empoderadores na 
educação em química por meio da EDH. 

 
Fonte: Própria. 

 

O esquema destaca o processo de formação científica-político-social desses 

alunos como mostrou as categorias analisadas. Com base nisto, sintetizamos na Figura 5 

como o Ensino de Química pensado nestes princípios éticos se configura no juízo humano 

como forma de respeito e valores mais humanizados.  
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Figura 5: Síntese representacional dos processos educacionais pensando na EDH. 

 
Fonte: Própria. 

 

Se a sociedade oprime, o conhecimento e a ciência como produto do poder 

também o fazem e, consequentemente, a cultura dos que não possuem poder vai ser 

oprimida se houver conformismo. A EDH traz esta proposta lúdica de resistência fazendo 

um movimento contrário, fortalecendo e se firmando no espaço de prestígio dos 

oprimidos. A filosofia por de trás dessas problemáticas é densa, cabe a nós professores 

inicialmente conceber que as Ciências Naturais (como a Química) e as Ciências Sociais 

(como a EDH) são conhecimentos vigentes que a elite dominante tomou para si, ou antes 

disso, conceber que as Ciências Naturais, seja a Química, Física ou Biologia também são 

patrimônios culturais e por isso devem estar presente nas relações interculturais. Romper 

com o positivismo e a hegemonia científica dominante nas ciências como orientação 

metodológica e repensar a prática do docente dentro das culturas, por si só, é um 

movimento dialético considerável.  

  

EDH
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Relação de Poder

Enfrentamento e 
Resistência

Respeito e 
Valorização 
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CAPÍTULO 3 - TRANSGRESSÃO EDUCACIONAL: A ATIVIDADE LÚDICA 

DAS INTERAÇÕES QUÍMICAS NA ARTE DO GRAFITE 

“...E mesmo ameaçado, eu serei cada vez mais viado 
Quebrando armários, extermínio à normatividade 

Revolução! Bicha preta se amando de verdade 
Botando fogo nas regras dessa sociedade  

Vai falar mal, mas vai assistir a nossa liberdade...” 
(Canção de Quebrada Queer) 

 

3.1 - MURAL DE APRESENTAÇÕES: O JOGO MORAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 

Por volta da adolescência, as pessoas deixam de ter o divertimento específico do 

jogo de forma muscular e egocêntrico para torná-lo social. “O principal interesse da 

criança já não é mais um interesse psicomotor: é um interesse social” (PIAGET, 1994, p. 

46). Agora, há o interesse não só de disputar com os companheiros, mas ainda e 

principalmente, de regulamentar a partida através de um conjunto sistemático de leis que 

asseguram a mais completa reciprocidade nos meios empregados. “Por tanto, o jogo 

tornou-se social. Dizemos “tornou-se”, porque é somente a partir desse estágio que uma 

real cooperação se estabelece entre os jogadores” (PIAGET, 1994, p. 46).  

São 4 estágios desenvolvimentais defendidos por Piaget (1994). Como ele 

delimita em todas as suas principais obras os conceitos aprofundados desses estágios, 

apresentamos uma didatização sintética destas definições de acordo com (ALVAREZ; 

LEMOS, 2006): 

 Sensório motor: Conhecimento do mundo baseado nos sentidos e 

habilidades motoras. Nesse período o conhecimento se processa a partir de 

impressões que chegam ao indivíduo via órgãos dos sentidos. 

 Pré-operatório: Utilização de símbolos, palavras, números para representar 

aspectos do mundo. Relaciona-se apenas por meio de sua perspectiva 

individual. O mundo é fruto da percepção imediata. 

 Operatório concreto: Aplicação de operações lógicas a experiências 

centradas no aqui agora. Início da verificação das operações mentais, 

revertendo-as e atendendo a mais de um aspecto. Possui um caráter concreto 

neste estágio, ou seja, precisam realizar parte da tarefa empiricamente, ou 

com a presença de materiais concretos. 
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 Operatório formal: Pensamento abstrato, especulações sobre situações 

hipotéticas, raciocínio dedutivo, criatividade e planejamento. Neste estágio, 

o adolescente possui condições intelectuais para elaborar conceitos éticos 

como liberdade, justiça e outros.  

Estes estágios de desenvolvimento estão relacionados com os jogos e suas 

particularidades. Segundo Piaget (2014) existem 3 grandes estruturas lúdicas com 

diferentes características e que sofrem mudanças durante os estágios do desenvolvimento 

humano. Por isso apresentaremos a seguir, um gráfico que facilita o entendimento dos 

jogos durante o período de desenvolvimento. Na Figura 6 Piaget (2014) propõe estas 

estruturas em 3 curvas de intensidade relativas as estruturas comportamentais de cada 

jogo durante uma média etária do ser humano analisada por ele. Considerando o local, a 

cultura e a época da análise estas idades podem sofrer mudanças. 

 

Figura 6: Curvas de intensidades relativas a evolução dos jogos.  

 
Fonte: Piaget (2014), adaptado. 

 

 A curva I é relativa ao jogo de exercício. Estes jogos se caracterizam como 

funcionais, ou seja, de atividades que de alguma forma podem vir a trazer prazer no 

processo da ação, sendo por isso realizada repetidas vezes (PIAGET, 2014). Podemos 

observar como exemplo o fato das crianças pequenas fazerem movimentos com objetos 

várias vezes. Prolongamos a curva I até o fim do gráfico, com o intuito de mostrar que o 

jogo de exercícios não acaba com o passar da idade, como sugere o gráfico original 

apresentado por Piaget (2014), pois seguindo seus escritos, “esses jogos são numerosos 

desde o primeiro ano, mas duram até mais tarde e, sem dúvida, durante toda a vida: 

mesmo no adulto ainda se encontram traços desses jogos de exercícios” (PIAGET, 2014, 

p. 310).  



61 
 

 

A curva II é representa o jogo simbólico, após determinado tempo de interações 

com o ambiente e consequentemente de interiorizar importantes informações, o jogo 

simbólico ocupa o imaginário da criança, fazendo com que a ficção e a fantasia façam 

parte de ações triviais (PIAGET, 2014). Um exemplo é uso dos dedos para simbolizar 

pessoas em atividades.  

Já a curva III, relativa ao jogo de regras, resumidamente, surge no que chamamos 

de intervenção da sociedade na estrutura do jogo, deixa de ser individual e passa a ser 

coletivo, em outras palavras é a fase da socialização do sujeito (SOARES, 2018). Um 

exemplo são as práticas culturais, esses rituais passam a ser significativos durante esse 

processo, passando a ser realizadas por prazer e não por obrigação. 

Ao observar o gráfico, nota-se que durante o desenvolvimento humano que os 

jogos coexistem, porém com diferentes intensidades. Na pesquisa de Ferreira (2016) estes 

estágios aparecem sobrepostos à evolução dos jogos, Figura 7, explicando a relação das 

atividades lúdicas com o desenvolvimento cognitivo. 

 

Figura 7: Curva de evolução dos jogos e sua relação com os estágios do 
desenvolvimento humano segundo Piaget. 

 
Fonte: Ferreira (2016), adaptado. 

 

Como os alunos participantes deste projeto possuem idade entre 14 a 18 anos, 

partimos da premissa que eles se encontram na transição dos estágios “operatório 

concreto” para o “operatório formal”. Logo, dentre as variadas e inúmeras concepções de 

jogos, destacaremos o jogo de regras - entendemos esta estrutura lúdica como um 

conjunto de regras e disputas sociais - que se encontra no ápice nesta transição. Além 

disso, trataremos de apresentar a transgressão do grafite como atividade lúdica ou jogo.  

“O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 
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limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 

obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão 

e de alegria” (HUIZINGA, 2007, p. 33). O jogo torna-se uma função cultural com 

tamanha intensidade que os gregos o consideravam “habitual” como algo que existia 

naturalmente, que é intrínseco nos rituais e práticas culturais.  

Conhecido também como atividade lúdica ou brincadeira, para Piaget (1994) 

essa conexão civil, também conhecido como jogo de regras, é passado de geração em 

geração, começando de forma autônoma na fase da adolescência, estágio conhecido como 

período das operações formais. Por ser um jogo produzido na vida coletiva, o sujeito 

precisa do juízo para considerar, pautar-se sobre ele e para se relacionar em sociedade. 

Dizemos que “agora estamos em presença de uma realidade social, racional e moralmente 

organizada” (PIAGET, 1994, p. 63).  

Como víamos no capítulo anterior a relação humana é forjada na compreensão e 

estudo da moral, “toda moral consiste num sistema de regras, e a essência de toda 

moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras” 

(PIAGET, 1994, p. 23). Resumindo o elo social em um jogo de regras explicitas e 

implícitas de condutas e comportamento embasado na moral construída e constituída no 

desenvolvimento do sujeito, em outras palavras, a realidade social se encarrega das 

compensações e das liquidações que permanecem nos cognitivos humanos, até aqui 

simbólicas por falta de contato suficiente, passando a ser de regras, pois o 

desenvolvimento conduz a eliminação de símbolos, substituindo-os pela própria realidade 

e suas regras (PIAGET, 2014).  

Para Huizinga (2007) o sentimento de prazer ou de satisfação resultado do jogo 

aumenta quando existe a presença de espectadores, confabulando assim, o jogo social e a 

sociedade como uma correspondência de atividades lúdicas nas inter-relações familiares, 

com amigos, romances, trabalho ou com desconhecidos. O poder nestas correspondências 

se assemelha a coação, sendo que “a coação age de uma maneira completamente diferente 

que a cooperação e reforça, por consequência, os traços próprios ao egocentrismo” 

(PIAGET, 1994, p. 148). Este tipo de opressão imposta por determinados grupos induz a 

quebra da igualdade nesta relação, podendo ser definida como um tipo de corrupção no 

jogo. 



63 
 

 

O sociólogo e antropólogo Roger Caillois (1990) já havia se perguntado o que 

acontece ao jogo quando a rigorosa barreira que separa as suas regras de cooperações 

ideais das leis difusas e pérfidas da existência quotidiana perde sua necessária limpidez? 

Observando por essa perspectiva que a liberdade e o lúdico deixam de subsistirem para o 

jogador que fica em desigualdade, restando apenas a tirânica e insistente atitude 

psicológica que o leva a optar por deixar de jogar e/ou jogar outro jogo. 

 Trazendo esses preceitos para a relação dos DH no convívio social, as vítimas 

das injustiças são excluídas do jogo social de cooperação e passam para sobrecarga da 

coação, neste processo a ludicidade passa a não existir para esse indivíduo restando 

apenas o conformismo da passividade ou a resistência do empoderamento.  Evidenciando 

neste último caso a necessidade do sujeito conhecer as regras ou os direitos para se 

identificar em desigualdade. E o injusto trapaceiro? 

O batoteiro, esse, permanece no universo do jogo se ele contorna regras é, pelo 
menos, fingindo respeitá-las. Tenta ludibriar. É desonesto e é também 
hipócrita. De tal maneira que se salvaguarda se proclamando com a sua atitude 
a validade das convenções que viola. Pois tem a necessidade que os outros lhe 
obedeçam. Se o descobrem expulsam-no (CAILLOIS, 1990, p. 66). 

O universo do jogo continua indene para ele, a ambição demasiada transporta o 

espírito da competição, livres das regras de equilíbrio e lealdade, favorecendo apenas o 

ambicioso que a ela se entrega. Não há respeito mútuo neste processo, apenas a ganância 

para ser “considerado” melhor que outros jogadores, consequentemente deixando em 

desmerecimento os aspectos dos direitos iguais por falta de formação moral ética. “O 

direito como a moral são caracterizados pela existência de regras obrigatórias e 

sancionadas pela coletividade, mas as sanções próprias ao direito são regulamentadas, 

enquanto as que definem a moral são “difusas”, isto é, não-regulamentadas” 

(DURKHEIM apud PIAGET, 1973, p. 203-204). Podemos acrescentar ainda que além 

das sanções repressivas comuns na moral e no direito, o direito conhece sanções 

restitutivas, a fim de reparar o prejuízo material e muitas vezes ignora a moral. 

Independentemente a regulamentação extrapola as regras fazendo com que a ética e o 

direito idênticos no seu fundamento, se procedam de uma mesma coação exercida pelo 

grupo sobre um indivíduo. 

Dentro desse tipo de jogada social pode haver conflitos entre as realidades 

morais e jurídicas, neste caso o fator lúdico vai se fortalecer em contestar as regras 

seguindo a moral pessoal. Piaget (1973) evidencia ainda que o exercício social pode 
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também ocasionar conflitos entre a obediência e algumas ordens, cuja validade jurídica é 

incontestável, porém para a consciência pessoal não há validade. Um exemplo deste 

antagonismo pode ser observado na religião denominada “Testemunhas de Jeová”, na 

qual todos os praticantes desta doutrina se recusam a pegar em armas de fogo, indo contra 

a obrigação patriota de servir no exército, e também não praticam o voto eleitoral 

obrigatório em nosso país, por concepções religiosas. Nestas circunstâncias podemos 

considerar que os “Testemunhas de Jeová” são transgressores aos efeitos de uma 

consciência moral coletiva que se transforma em jurisprudência. Nossas leis são criadas 

de forma coletiva, mas quem são os componentes desses grupos? Voltamos então ao 

ponto histórico que descreve a compilação de uma sociedade hegemônica constituindo 

regras que não fazem sentido moral para alguns grupos determinados.  

Sociologicamente, as sociedades devem ter reconhecido o poder dos antigos e 
a autoridade das gerações mais idosas sobre as novas, antes de constituir um 
direito e uma moral definida. O reconhecimento do poder aparece assim como 
um fato primeiro para a sociologia jurídica, em comparação com o respeito 
para a sociologia moral (PIAGET, 1973, p. 219). 

O respeito moral é um sentimento de pessoa a pessoa que mostra um valor ético 

atribuído, seja pelo que se sente inferior ao que julga superior (respeito unilateral), seja 

pela reciprocidade entre eles (respeito mútuo). É uma ação essencialmente pessoal, ou 

seja, que avalia uma pessoa como tal, diferente dos outros indivíduos e considera um todo 

único. Ao contrário, reconhecer uma autoridade julgada válida, de um direito, de uma lei 

etc., são ações impessoais, que não avaliam uma pessoa enquanto indivíduo distinto dos 

outros indivíduos, mas uma função ou um serviço de aspecto particular e abstrato da 

pessoa (PIAGET, 1973). Em um contexto de moral cristã constituindo o âmago da 

autoridade, o produto desejável de ser humano é bem delimitado, avaliando quase sempre 

os indivíduos como iguais nos padrões pessoais e um todo diferente. “Sustentamos 

mesmo que o “direito” em vigor, em certas sociedades arcaicas, era constituído de 

“Decálogos” e outros códigos sagrados, ao mesmo tempo jurídicos e morais” (PIAGET, 

1973, p. 231).   

Explicitando melhor esta perspectiva observaremos a proposta dos DH em 

compreender a sociedade como multiversa e plural, porém com direitos iguais aplicados 

a todos. Já na lógica do pensamento genérico cristão é conceber o ser humano como um 

padrão delineado de moral e costumes, porém não prevê os direitos “sagrados” para todos. 

O sentido a que nos referimos nestes exemplos é para percebermos a construção social 
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como algo em transformação, inicialmente constituída em padrões dogmáticos de ética 

conservadora e singular.  

A obrigação moral aparece como não sendo nunca preenchida integralmente, 
e quanto mais delicada é uma consciência, mais o afastamento parece grande 
entre o ato real e os deveres ideais, devido precisamente a sua multiplicidade 
e sua construção interna sempre inacabada. Pelo contrário, uma norma jurídica 
pode ser aplicada integralmente, e se delitos dão lugar a apreciações cuja 
variedade se orienta na direção do julgamento moral, a ausência do ato 
delituoso equivale à aplicação completa da norma, logo a um valor positivo 
constante, objetivamente apreciável e substituível aos valores equivalentes 
(PIAGET, 1973, p. 224). 

 É evidente que na sociedade contemporânea o direito e a moral se distinguem 

um do outro por razões que fomos levamos a escolher, contudo nas sociedades primitivas 

estes dois sistemas de normas estavam mais aproximados um do outro que em nosso caso, 

porque as relações pessoais que não seguem a moral estabelecida pela classe de maior 

prestígio, são menos toleradas nas sociedades segmentadas e com pequenas populações 

do que nas sociedades populosas e densas, como a nossa. Com o crescimento de volume 

e densidade das sociedades, com a divisão do trabalho e das classes, além das 

diferenciações psicológicas dos sujeitos o reconhecimento jurídico torna-se dissociado do 

respeito moral. Logo o direito se dissocia da moral e ambos se dissociam do seu eixo 

principal, a religião, que é a generalização no plano sobrenatural das relações pessoais 

fundamentais (PIAGET, 1973). Consequentemente essas dissociações alteram as ações 

comportamentais dos jogadores, fazendo com que os mesmos sejam transgressores da 

lógica de mundo estabelecida até então.   

Para expor melhor este panorama voltamos no período da colonização, 

historicamente marcada pela relação entre negros, indígenas e brancos. O comportamento 

de coação dos brancos é indubitável, se julgavam “raça superior”, estabelecendo nos dias 

atuais resquícios do respeito unilateral imposto aos negros, neste caso, foi corrompido o 

princípio do jogo social. A razão pela qual essa ambiciosa e obsessiva ação aparece no 

jogo é pelo fato de não ser identificado nenhum árbitro, ou quando a arbitragem não é 

reconhecida, ou seja, não há justiça (CAILLOIS, 1990). Quando a naturalização das 

atitudes corruptivas ocorre em seu grupo social, sem que haja a denúncia do desrespeito 

às regras – de convívio moral e de direitos iguais – encontramos uma perversão específica 

decorrente da ausência de impedimento e de proteção. “Tornando-se absoluto o império 

do instinto, a tendência que conduzia a iludir a atividade isolada, oculta e, de certa forma, 

neutralizada do jogo, extravasa para a vida corrente e tende a subordiná-la, tanto quanto 

possível, às suas exigências específicas” (CAILLOIS, 1990, p. 66). O que era prazer 
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torna-se ideia fixa, o que era divertimento torna-se obsessão e angústia, perdendo os 

aspectos lúdicos desta relação social, deslocando o lúdico para o jogo de guerra, em que 

o combate acontece para retomada da posição de partida do jogo com a compreensão das 

regras e com o direito adquirido pela parte injustiçada.  

Pouco mais de 130 anos se passaram após o período de escravidão e, segundo 

Huizinga (2007), atualmente as coisas chegaram a tal ponto que até o sistema de direitos 

internacional deixou de ser reconhecido, ou respeitado, como a própria base da cultura e 

da vida civilizada. A sociedade desce então ao nível de barbáries, e a violência atinge 

âmbitos imensuráveis.  

A partir do momento em que um ou mais membros de uma comunidade e 
Estado praticamente negam o caráter obrigatório do direito internacional e, 
quer efetivamente quer apenas em teoria, proclamam os interesses e o poder 
de seu próprio grupo – nação, partido, igreja, ou seja, o que for – como única 
norma de seu comportamento político, o que desaparece não é apenas o 
derradeiro vestígio de um imemorial espirito lúdico, é também toda e qualquer 
pretensão de civilização (HUIZINGA, 2007, p. 114).   

Acreditamos que sem o espirito lúdico a civilização é impossível, no entanto 

mesmo em uma sociedade enfraquecida nas correspondências civis o impulso agonístico 

não se perde, pois é inato. O caráter de luta e resistência está presente nos seres humanos 

e neste sentido a educação pode fortalecer esses aspectos para a retomada das 

características lúdicas do jogo civilizatório. Mas o ensino e aprendizagem humanizada de 

Química podem ser divertidos?  

 

3.2 - O LÚDICO NO PAINEL GRAFITADO 

Partindo da pergunta do tópico anterior, apresentaremos o que acreditamos ser 

um processo de ensino e aprendizagem pensado e planejado de forma lúdica. “O ato de 

brincar é uma das formas mais significativas de aprendizagem durante a infância e até 

mesmo na fase adulta” (SOARES, 2013, p. 21), as pessoas são capazes de explorar e 

conhecer o mundo à sua volta com prazer, às atividades lúdicas pode trazer 

desenvolvimento intelectual e físico aos jogadores, seja na forma do produto (brinquedo), 

seja na forma do jogo social com seus simbolismos e significados. Dentro da Educação 

em Química esse fato é um método que desafia o professor, mas que agrada todos os 

estudantes por fugir da rotineira aula expositiva. Falar de conteúdos e conceitos 

microscópicos, metodologias de repetição e descontextualizadas da cultura e da realidade 

do estudante tem sido um fracasso no aprendizado de química durante anos. 
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Contudo, as atividades lúdicas na aprendizagem não são a solução definitiva para 

mudar esse quadro. O jogo já existe dentro da educação, seja na relação de professor-

aluno, aluno-aluno, professor-escola e aluno-escola. Estamos tratando aqui de um jogo 

com funções educativas, planejado e construído com a intencionalidade de ensinar, que 

promove a formação de novos esquemas, assimilação, que também pode levar a uma 

equilibração. Faz-se necessário alinharmos como entendemos esses conceitos de acordo 

com a teoria piagetiana, não é nossa intensão resgatar a fundo esses conceitos, uma vez 

que a literatura educacional em Piaget já contempla estas informações, dessa forma, 

reunimos as definições de forma a cooperar com o leitor dessa dissertação. 

 Esquemas: “Um esquema é um modo de reações suscetíveis de se 

reproduzirem e suscetíveis, sobretudo, de serem generalizadas” (PIAGET, 

2014, p. 189). É uma forma de armazenamento de informações cognitivas 

que utilizam padrões específicos de correlação e distinção. 

 Assimilação: “Quando um ser vivo incorpora as substâncias ou as energias 

do meio à sua própria forma” (PIAGET, 2014, p. 300). A assimilação 

acontece quando o sujeito incorpora um fenômeno a um esquema, ou seja, 

quando esta nova informação faz sentido explicado pela sua junção de 

esquemas. 

 Acomodação: “Quando um ser vivo é modificado pelas transformações e 

imposições do meio” (PIAGET, 2014, p. 300). Há acomodação toda vez que 

o esquema é modificado e fortalecido pelas particularidades dos fenômenos.  

 Equilibração: “Toda conduta é uma adaptação, e toda adaptação, o 

restabelecimento do equilíbrio entre o organismo e o meio” (PIAGET, 2014, 

p. 41).  Trata-se de um ponto de equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação, é considerada como um mecanismo auto regulador, necessária 

na interação eficiente do sujeito com o meio-ambiente. 

Compreendendo isso, voltamos a discorrer sobre o lúdico na Educação em 

Química. Para Soares (2013) o jogo educativo procura aproximar o lúdico à possibilidade 

de se aprimorar o desenvolvimento cognitivo, ou seja, aprender. Dentro de uma lógica 

intencionada e organizada pelo professor, entendendo a realidade e o contexto atual dos 

estudantes para que o jogo tenha os aspectos lúdicos, caso contrário não é considerado 

um jogo. “A competição e a simulação podem criar, e criam, aliás, formas de cultura às 

quais se reconhecem prontamente valores de ordem educativa e estética” (CAILLOIS, 
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1990, p. 98). Estas afirmativas podem ser comprovadas por uma vasta bibliografia em 

Educação com jogos disponível. Aqui, priorizamos em apontar como a ruptura de uma 

regra considerada “imoral” para os detentores do poder pode possuir características 

lúdicas dentro da moral dos excluídos.  

Oliveira e Queiroz (2018) ao citar Candau et al. (1996, 2013) e o processo 

teórico-prático de ensino e aprendizagem de um professor ASCP usando a metodologia 

de oficinas pedagógicas de DH em ver, saber, celebrar e comprometer-se, relacionam o 

celebrar como a marca do lúdico, a emoção com o novo aprendizado, a alegria das 

conquistas. Neste caso o prazer inerente ao lúdico no processo educativo humanizado está 

em conquistar seus direitos no dinamismo social anteriormente injusto e “imoral”. O jogo 

aqui é intrínseco ao agon, “na Grécia, o litígio judiciário era considerado um agon, uma 

competição de caráter sagrado, submetida a regras fixas, na qual os dois adversários 

invocavam a decisão de um árbitro” (HUIZINGA, 2007, p. 87). Segundo Caillois (1990) 

agon ou agôn é a ambição de triunfar unicamente graças ao mérito de uma competição 

regulamentada. A luta por direitos iguais e consequentemente pelos DH é considerada 

uma função agonística na sociedade, “no caso do agôn o jogador conta apenas consigo e 

assim se esforça e se aplica com todo seu ardor” (CAILLOIS, 1990, p. 66). O termo vindo 

do grego antigo é utilizado para conflito, luta ou contestação de consideradas injustiças.  

“A surpreendente semelhança que caracteriza os costumes agonístico em todas 

as culturas talvez tenha seu exemplo mais impressionante no domínio do próprio espírito 

humano, quer dizer, no do conhecimento e da sabedoria” (HUIZINGA, 2007, p. 119). 

Dentro destes pressupostos a conquista por uma ordem de direitos restabelecidos possui 

grande força lúdica, permeando esse prazer e a satisfação pode advir a assimilação de 

conteúdos conceituais e acomodação de forma significativa pelo forte caráter afetivo 

envolvido neste movimento. A chamada por Soares (2013) “realidade lúdica” 

compreende dois aspectos: o cognitivo e o afetivo, nesta pesquisa exploramos 

fundamentalmente os aspectos cognitivos sem desconsiderar os aspectos afetivos, 

entendendo que as interações entre os indivíduos são sempre afetivas.  

 A seguir analisaremos as principais categorias que emergem dessa observação 

lúdica da transgressão do grafite neste processo educacional: A Arte mudando o Juízo; A 

Satisfação da Arte; Química na Arte Transgressora. 
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3.3 - A ARTE MUDANDO O JUÍZO 

Segundo Piaget (1994) a base da moralidade está no respeito às regras, porém 

ele deixa evidente que o respeito não quer dizer obediência, pois o respeito é um 

sentimento do campo afetivo e não da obrigação. A moral é uma operação do juízo, mas 

para entendermos o juízo antes precisamos compreender os estados denominados por 

Piaget (1994) de Anomia, Heteronomia e Autonomia que relaciona o desenvolvimento 

da consciência das regras.  

 Anomia: Nos primeiros anos de vida a criança não conhece as regras, neste 

caso procura estabelecer a qualquer custo a sua vontade por meio de choros, 

gritos, etc. É comum vermos o egoísmo entre as crianças neste estado quando 

estão disputando os brinquedos e o espaço de brincadeiras. 

 Heteronomia: A criança começa a tomar consciência das regras por meio 

da coação dos familiares. A maioria das crianças obedece a moral imposta, 

neste caso as regras se assemelham a deveres. 

 Autonomia: O conjunto de regras assimiladas pelo indivíduo como corretas 

são relacionadas com os princípios da igualdade, respeito mútuo e da 

cooperação entre ambos, formando a moral consciente. A autonomia cresce 

quando aumenta a solidariedade da criança. É neste processo que o jogo de 

regras se estabelece.  

O professor Ulisses Ferreira de Araújo da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo-USP Leste (2015), construiu uma 

representação em uma das suas vídeo-aulas denominada “Ética, valores e cidadania na 

escola”, apresentado na Figura 8. A vídeo-aula tem como referência Piaget (1994) e 

relaciona os conceitos discutidos anteriormente sobre o desenvolvimento da consciência 

das regras e da moral autônoma. 
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Figura 8: Representação do desenvolvimento da consciência das regras. 
 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yMj849Lus-8 

 

“À moral de heteronomia e do dever puro corresponde, naturalmente, a noção 

de expiação para aquele cuja lei moral consiste, unicamente, em regras impostas pela 

vontade superior dos adultos e dos mais velhos” (PIAGET, 1994, p. 176). Já o juízo moral 

está relacionado com a autonomia do indivíduo, pois neste estado o sujeito é capaz de 

utilizar dos seus esquemas assimilados para tomar decisões que julga serem corretas. O 

juízo pode ser modificado com a vivência do sujeito, no qual se constroem esquemas mais 

fortes que sobrepõem os anteriores. Consideramos neste caso que a moral do indivíduo é 

mutável durante o percurso de vida em relação ao meio inserido, é evidente que a moral 

estabelecida pela cultura é um esquema muito forte, porém a falta de maturação pode 

levar a experimentação de novos valores, a fim de estabelecer parâmetros sobre o jogo 

social. 

Ao atingir a cooperação e o respeito mútuo da autonomia, passamos para a 

substituição reciproca do ponto de vista, em outras palavras cada um se coloca no ponto 

de vista do outro. Cada um, em sua situação, adota escalas de valores do outro e, ao 

menos, cria uma chave, uma relação entre a própria escala e a escala do outro (PIAGET, 

2014). Logo o indivíduo não age mais com um objetivo qualquer, ele age tendo em vista 

seu parceiro ou parceiros de reciprocidade, age para satisfazê-los. “Ele julgará as ações 

segundo a intenção e não segundo a o resultado material” (PIAGET, 2014, p. 264), o 

importante é que a ação lhe agrade, a partir do seu ponto de vista particular, se ele a julga 

colocando-o no ponto de vista da escala de valores do outro, ele a julgará sob o ângulo da 

intenção.  
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Nestas perspectivas, podemos propor que ao tentar compreender os valores do 

outro, pode acontecer uma substituição de valores que não têm significado efetivo no 

cognitivo por novos valores morais, modificando assim os comportamentos e as atitudes 

deste sujeito. A arte do grafite por ser um jogo social de tensões políticas e morais, 

consegue promover um comprometimento na escala de valores entre os artistas que traduz 

sua ideologia ética-cultural nas técnicas e desenhos, neste cenário os grafiteiros são 

detentores de saberes empíricos sócios-científicos.  

Durante o desenvolvimento da prática desta pesquisa, analisamos e convidamos 

artistas regionais para colaborar com o projeto, utilizamos as redes sociais para contatá-

los, porém todos os contatados não aceitaram o convite da prática voluntária. Quando 

acreditávamos não ser possível a parceria, houve a indicação de um grupo de grafiteiros 

que ensinam a arte do grafite em um Centro Comunitário na região noroeste (periferia da 

capital), ao entrar em contato com o grupo – 1 mulher e 7 homens – todos se dispuseram 

a ensinar as técnicas de grafitagem para os alunos, para além disso, os grafiteiros se 

sentiram honrados em ensinar e mostrar seus conhecimentos, como mostra a fala 

transcrita a seguir: 

G.4: “Apesar do surgimento do grafite, a essência ser toda da rua, isso nunca 

vai mudar, mas eu acho legal... eu acho interessante essa questão de interagir com as 

escolas, com as faculdades, ou com qualquer outro tipo de ação social, isso é muito 

bom”. 

Os grafiteiros ainda compreenderam o potencial educacional da arte do grafite, 

estabelecendo metodologias de aprendizagens em referências cotidianas, de acordo com 

os grafiteiros esses conhecimentos insurgentes são validados apenas dentro da instituição 

formal, os artistas G.3 e G.6 externam esse processo de validação e reconhecimento em 

suas entrevistas, destacamos nas transcrições:  

G.3: “É fazer uma obra de arte que vai ser educativo para eles, quando o 

colégio estiver mostrando uma coisa de ciências, eles vão focar mais, vai aprender mais 

rápido. Se tiver uma coisa no estudo deles que é difícil, por exemplo um animal, como 

preservar a natureza, então eles vão colocar na cabeça, vou desenhar uma árvores e tal, 

então eles tem que indicar que aquela árvore tem que ter fruto, tem que cuidar do meio 

ambiente, é assim que eu penso.” 
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G.6: “Com o grafite você quebra um tabu igual a dança, a dança na rua o povo 

olha assim (com menosprezo), agora na escola tem um olhar diferente, é um 

aprendizado”.  

A partir de saberes culturais, procuramos investigar nesses indivíduos, se a arte 

do grafite pode estabelecer condutas entre seus idealizadores e modificar os valores no 

juízo moral dos sujeitos? As entrevistas com os grafiteiros que fazem parte do 

conhecimento técnico-prático deste universo artístico, fica evidenciado como a arte pode 

ajudar a construir um juízo moral diferente do que a sociedade opressora imaginou desde 

o início do grafite, como observado nas transcrições a seguir: 

G.1: “Eu já vi casos do grafite curar a depressão, amigo que tentou fazer 

suicídio várias vezes e o grafite salvou ele, eu já vi grafite salvar pessoas das drogas, eu 

já vi grafite fazer pessoas parar de ser bandido e ladrão, a pessoa parar de roubar e 

começar a grafitar... Eu já vi amigo meu que estava para morrer, por causa de dívidas 

com drogas, e abandou as drogas, largou tudo e hoje em dia está no grafite... E o cara é 

profissional viu... Um dos melhores!”. 

G. 2: “Um aluno meu envolvido com crack, e houve o resgate dele, quando a 

pessoa sai de uma clínica de internação e vem para um mundo de novo e está à mercê da 

droga, ela se sente perdida, então houve um resgate e ele veio pra minha turma quando 

eu dava aula no CECOM, que é um centro comunitário, não foi citar nome, mas assim, 

hoje ele é tatuador, encaminhou a vida dele para o mundo da arte, ele evoluiu no grafite, 

trabalhou no grafite, virou referência e hoje ele é profissional de tatuagem e grafite”. 

Esses novos arranjos ou novos modelos de vida são apresentados pelos 

grafiteiros como expressão de orgulho e reconhecimento, de expectativas no 

comportamento social transformador da arte, colocando o grafite como responsável pela 

formação de valores morais mais éticos, por ensinar o “certo” num ambiente em que as 

normas estabelecidas mostram-se cada vez mais tênues com o contato das drogas e do 

crime.  

Os relatos seguem uma orientação de consciência ou princípios, não apenas para 

regras sociais realmente prescritas, mas para princípios de escolha que envolvem apelo 

da lógica na autonomia para consciência, respeito e confiança mútua. O bom sempre 

aparece como vencedor dessa conversão lúdica, o desenvolvimento moral no juízo dessas 

pessoas não implica em somente conhecer as regras jurídicas, o que importa é o 
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julgamento do “certo” ou “errado” nas matrizes epistemológicas incorporadas no grafite, 

que podem mudar a forma cognitiva padrão do raciocínio comportamental, como 

apresentado a seguir: 

G.5: “Conheço pessoas que... Não só com o grafite, mas com o Hip Hop inteiro, 

pessoas que saíram do crime fazendo grafite”.  

G.6: “Basicamente pra mim o grafite é uma “válvula de escape”, onde eu moro 

é uma periferia, um setor muito criminoso e tipo assim, ou você é bandido, ou você mexe 

com coisa errada lá, querendo ou não”. 

Ao serem questionados se a arte do grafite pode mudar a vidas das pessoas, todos 

grafiteiros responderam que sim, destes, mais de 87% relataram ter mudado seu 

comportamento ou conhecer alguém que teve o comportamento transformado pela arte. 

Tais condutas consistem em partir do campo do possível para atingir o real, sendo um 

instrumento intelectual de refletir e não simplesmente de agir em função da situação 

presente. Refletir, neste caso, significa uma reflexão sobre os juízos morais formados e 

em formação que ultrapassa o real, no sentido de inserir uma série de hipóteses que 

constituem um comportamento ético possível. Desta forma, “essa inserção supõe, pois, a 

capacidade de construir ideias não atuais, ideias que se referem ao futuro, referindo-se ao 

possível: entendemos por não atuais o fato de não estarem ligadas a um problema concreto 

e presente” (PIAGET, 2014, p. 274). 

O juízo são reações cognitivas que simultaneamente com as reações afetivas 

constituem o caráter do indivíduo, esse processo é concebido como esquematismo 

(PIAGET, 2014). A arte do grafite é um processo lúdico que ao ser dialogado com a 

historiografia da sua origem, constitui regras morais afetivas do território que chamamos 

no início de “pedaço”, ou seja, faz parte da relação com o meio que estão afetivamente 

presentes todas as singularidades culturais que constroem o “Ser” como “Ser único”. 

Identificamos nas falas dos grafiteiros que a mudança do caráter pela arte, em outras 

palavras, pode reestabelecer uma unidade de conduta em um duplo processo de 

assimilação, um elemento geral e comum às reações cognitivas e às reações afetivas. 

Encontramos a presença da similitude cognitivas e afetivas no “pedaço”, onde 

se encontra uma particular rede de relações que combina laços de parentesco, vizinhança, 

procedência. É um espaço em que se desenvolve laços mais significativos e estáveis que 

as relações formais individualizadas impostas pela sociedade (CHAUI, 2018). Tanto os 
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diálogos dos alunos como dos grafiteiros foram demarcados pela influência de seus 

“pedaços”, como destacamos nas transcrições das entrevistas: 

G.6: “Me senti à vontade no grafite e me familiarizei com a galera de lá, porque 

como eu faço grafite e a galera de lá fala: “Olha! Ele faz os grafites, faz os desenhos”. 

Ai, eu comecei a ter respeito na minha quebrada, com a galera.” 

G.4: “Nós saímos pela vizinhança pedindo: “Ou arruma um pouco de tinta!” 

Ai, misturamos um pouco de tinta que cada vizinho tinha guardado em casa e a gente fez 

um grafite na época do natal, fez um “Feliz Natal” na parede. O tio de um amigo nosso 

passou, viu a gente pintando e foi chamar esse amigo nosso que era grafiteiro já, tinha 

os costumes das ruas, ai ele chegou lá e falou assim: “Depois vocês passam lá em casa 

pra gente trocar uma ideia”. Foi quando a gente fez nosso primeiro grupo de grafite, 

juntamos os três, todos do mesmo bairro.” 

Nesta categoria fica definido o grau de inserção dessa rede popular nas mudanças 

de condutas dos sujeitos que se deparam com o grafite, porque eles rejeitam as drogas e 

o crime que os incluem em um grupo, contudo são subalternizados pelo “centro” e pelo 

seu “pedaço”, passando para arte de grafitagem que também os incluem, é menosprezada 

pelo “centro”, porém respeitada no seu “pedaço”. Nesta concepção eles recebem uma 

carga de moral construída e estabelecida no seu território de maior prestigio social, local 

onde eles são aceitos como seres sociais. Como grafiteiros, eles ainda permanecem na 

forma de resistência aos valores impostos pela classe dominante, pois o grafite é um 

elemento forjado na sua rede cultural. 

Por esse fato acreditamos no poder transformador da arte e seus aspectos lúdicos 

para uma Educação significativa no campo político, social e cultural. Validamos uma 

formação que estimule o prazer em atender os princípios da moral, da reciprocidade e do 

respeito, a arte eleva o sujeito para uma relação contrária à exclusão, sendo esse 

reconhecimento à imbricação de relações sociais humanísticas e solidárias. Esta 

habilidade de modificar a realidade pelas cores é um fator lúdico de resistência e de luta 

que pode sim construir valores sociais democráticos e justos. 
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3.4 - A SATISFAÇÃO DA ARTE 

Para Piaget (2014) a satisfação é o prazer causado, que constitui valores que 

correspondem aos afetos perceptivos ou as espécies de sentimentos relativos às 

regulações das ações. A satisfação experimentada em uma troca com o outro deixa 

vestígios positivos, é um dispositivo que, afetivamente, corresponde ao que é uma 

representação do ponto de vista da inteligência. Apesar de achar o vocabulário 

psicológico demasiadamente pequeno para designar os sentimentos elementares da 

satisfação, Piaget escreve: “Direi, simplesmente que o indivíduo que experimentou uma 

satisfação conserva dela algum traço sob forma de reconhecimento” (PIAGET, 2014, p. 

163).  

O reconhecimento possui uma tendência à reciprocidade, uma reciprocidade que 

não é normativa, “pode-se falar de reciprocidade no sentido moral, normativo, e haverá 

então uma obrigação à reciprocidade” (PIAGET, 2014, p. 163). Estamos falando de 

reciprocidade espontânea, elementar, que começa na vida social e se apoia sobre um início 

de reciprocidade que já existia no nível sensório-motor – nos primeiros anos de vida – 

neste nível já observamos a troca de gestos, de sorrisos, de mímicas, na imitação 

recíproca.  

Temos aqui um jogo social que ninguém perde e ninguém ganha, mas sim um 

processo de benevolência. Caso não haja essa troca, esse sentimento pode se desgastar ao 

longo do caminho, geralmente é o que ocorre no campo dos sentimentos espontâneos 

quando não há nova troca que mantenha as valorizações (PIAGET, 2014). Estes aspectos 

se assemelham aos sentimentos de reciprocidade e reconhecimento da EDH, na proposta 

de formar valores que possam manter esta troca de afetividade, contrária ao egoísmo e ao 

desrespeito. Para que isso seja efetivo são necessárias duas condições, a primeira que haja 

correspondência na escala de valores e a segunda que a troca efetuada na base de tais 

escalas não seja deficitária, mas que haja equilíbrio ou conquistas mútuas. Deste modo, 

entendemos que a arte transgressora constituída de luta e resistência pode carregar 

consigo a satisfação reciproca.   

Ranciére (2005) apud Oliveira (2014, p. 13) afirma “que a arte sempre faz 

política e que a estética é atravessada por um projeto de arte que é transcendida”. O 

comportamento artístico é lotado de expressões e simbolismos subjetivos, mas que 

atingem indivíduos com valores iguais a dos artistas, como uma forma de linguagem, 
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propicia sentimentos sociais-políticos-econômicos recíprocos. Huizinga (2007) ao citar 

Platão apresenta o termo mimesis que descreve a atitude espiritual do artista, para ele o 

mimesis é um simples jogo de criatividade e imitação, portanto a arte permeia a satisfação 

e a reciprocidade entre os sujeitos que se reconhecem.  

Para Huizinga (2007), “na cultura arcaica e mesmo depois a palavra “arte” 

abrange quase todas as formas de destreza humana, e não apenas as que são criadoras. 

Esta conexão geral nos permite reencontrar o fator lúdico também nas obras-primas” 

(HUIZINGA, 2007, p. 189).  A arte, a técnica, a destreza e a capacidade criadora estavam 

para os sujeitos arcaicos unidos no eterno desejo pelo prazer, em socializar e de ser 

reconhecido pela sua obra. Analisamos essa premissa presente em algumas falas dos 

estudantes durante as entrevistas, apresentando o prazer do reconhecimento como local 

de privilégio, destacado nessas transcrições a seguir:   

A.4: “Eu gostei de ter aprendido mais afundo sobre a sociedade, essas coisas, 

e de ter feito o desenho, porque eu gosto muito de desenhar, sempre gostei e sempre tive 

a vontade de ter um desenho meu que todo mundo vesse, por isso fiquei muito feliz”. 

A.5: “Foi muito satisfatório, achei muito legal, não paro de pensar, cheguei em 

casa e falei: Nossa mãe! Todo mundo vai ver que tem uma obra minha lá... Nossa! Muito 

orgulho”. 

Em outros casos, porém no mesmo contexto e também presente nas falas durante 

as entrevistas, fica evidente nos alunos a então valorização do grafite enquanto arte e o 

lúdico presente na externação de significados culturais afetivos: 

A.9: “Eu estou me sentido um grafiteiro... Vou sair daqui e ousar”. 

A.3: “Para ser sincera o que mais gostei foi a parte do grafite, a parte prática 

para mim sempre é a melhor, aí eu coloco tudo para fora e fica maravilhoso”. 

Acreditamos que mesmo nestes jovens estudantes a reflexão moral teórica do 

grafite enquanto arte e ao mesmo tempo como processo de luta contra as injustiças 

sofridas pelos negros, consiste numa tomada de consciência progressiva da atividade 

moral propriamente dita. Em consequência acreditamos que os resultados dos precedentes 

expostos, correspondem aos fatos morais reais, que estão nas entranhas da cultura. “A 

tomada de consciência é uma reconstrução, e, portanto, uma construção original 

sobrepondo-se as construções devidas à ação” (PIAGET, 1994, p. 141). 
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3.5 - QUÍMICA NA ARTE TRANSGRESSORA 

Almejando um perfil de Ensino que o indivíduo compreenda os pontos de tensão 

para que uma provável acomodação se estabeleça no processo de ensino e aprendizagem 

dos conteúdos químicos, planejamos a oficina de interações químicas organizada dentro 

de um contexto contemporâneo e latente na vida dos alunos, propondo o porquê um tipo 

de tinta interage com tanta força4 com o local aplicado e com isso explorar as 

idiossincrasias da resistência negra no percurso histórico, perpassando pelo movimento 

Hip Hop e a arte do grafite até os dias de hoje.  

Mas afinal, como entram as interações químicas nesta narrativa? Antes de 

qualquer coisa é necessário elucidar as substâncias que compõe as tintas. No geral são 

três componentes principais: 

  A resina ou polímero – são macromoléculas, ou seja, uma longa e resistente 

molécula, formada por unidades menores chamadas de monômeros 

(ATKINS; JONES, 2012) – também chamadas de substância não volátil. É 

um agente aglutinante do pigmento e responsável pela película pigmentada; 

 O pigmento, substância de origem orgânica ou inorgânica que determina a 

coloração da tinta através do seu poder de reflexão da luz (FAZENDA, 

2013); 

 O solvente, também chamando de substância volátil, responsável por 

dissolver a resina, que fica em forma líquida temporariamente, conferindo a 

viscosidade adequada para sua aplicação, esta é uma propriedade física que 

caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento, a uma dada 

temperatura (FAZENDA, 2013);  

Entre as moléculas e compostos iônicos dessas substâncias químicas existem 

forças eletromagnéticas que fornecem características e propriedades específicas para a 

mistura (tinta), essas forças são definidas como interações químicas no Ensino de 

Química.    

O assunto é pouco discutido e, na maioria dos casos, cada uma das forças 
intermoleculares é apresentada individualmente, sem qualquer correlação entre 

                                                           
4 “No sistema eletrostático as grandezas eletromagnéticas são determinadas a partir da determinação das 
dimensões da carga elétrica unitária. No sistema eletromagnético as grandezas são determinadas a partir 
das dimensões do polo magnético. De acordo com a lei de Coulomb, a força entre duas cargas elétricas é 

dada por F=
´
. No Sistema Internacional adicionamos uma constante a essa equação, mas é possível fazer 

essa constante igual à unidade” (MAXWELL apud SILVA, 2002, p. 162). 



78 
 

 

si e, principalmente, sem conexão com situações significativas do dia-a-dia do 
estudante. Desta maneira, o principal problema com relação ao ensino de 
forças intermoleculares é a falta de contexto significativo para o aluno (REIS, 
2008, p. 9). 

Por esse motivo procuramos apresentar o conteúdo como um jogo educativo, 

considerando que seja metade jogo, metade educação, com separações distintas, porém 

equilibrando sempre as duas funções. Interações químicas são as forças de atração, de 

natureza eletrostática, que mantêm as moléculas unidas nos estados sólido e líquido 

(ATKINS; JONES, 2012). As moléculas e compostos iônicos destas três principais 

substâncias: resina + pigmento + solvente, interagem entre si para conseguir formar o 

produto final esperado, a tinta, conforme representado na Figura 9.  

 

Figura 9: Representação esquemática da formação da mistura conhecida como tinta. 

Fonte: Própria. 
 

As interações químicas podem ocorrer entre compostos moleculares (Interação 

Intermoleculares), como também com compostos iônicos, nesta pesquisa enfatizamos o 

ensino do conteúdo de interações intermoleculares, presente no currículo referência do 

estado de Goiás. Entendendo isso, os componentes da mistura (tinta) possuem diferença 

na natureza da ordem da força eletromagnética, podendo ser classificadas de uma forma 

simplificada como: dispersão de London (também conhecida como dipolo-dipolo 

induzido, ou ainda interações do tipo forças de van der Waals), interações dipolo-dipolo 

e interação do tipo ligação de hidrogênio, conforme definido por Atkins e Jones (2012) 

apresentado no Quadro 4. As diferentes intensidades das forças nas interações entre as 

moléculas podem ser representadas em ordem crescente: dispersão de London < 

interações dipolo-dipolo < ligação de hidrogênio (ATKINS; JONES, 2012; 

JUNQUEIRA, 2017).  
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Quadro 4: Tipos de interações intermoleculares. 
Interações Intermoleculares Definição Conceitual 

Dispersão de London 

Tipo de interações que surge da atração entre os dipolos elétricos 
instantâneos da molécula vizinha e agem em todos os tipos de moléculas. 
Sua energia aumenta com o número de elétrons da molécula. Moléculas 
polares atraem moléculas não polares devido as interações fracas dipolo-
dipolo induzido. 

Dipolo-dipolo 

As moléculas polares sofrem ação deste tipo de interações, que decorre 
da atração entre as cargas parciais em suas moléculas, as forças de 
atração diminuem rapidamente com a distância entre as moléculas.  

Ligação de hidrogênio 

Ocorre quando átomos de hidrogênio estão ligados a átomos de 
oxigênio, nitrogênio ou flúor presente na molécula, é o tipo mais forte 
de força intermolecular. 

Fonte: (ATKINS; JONES, 2012). 

 

A lógica inserida na fabricação das tintas requer utilizar uma fase sólida que 

possa aderir uma definida cor a uma superfície onde será aplicada, porém para aplicação 

eficiente é necessário que ela se encontre na forma líquida, no momento da aplicação. 

Nesse caso o solvente atua como um agente que transforma a resina-pigmento em mistura 

líquida por um determinado espaço de tempo. A seguir, esse solvente deixa a mistura 

(fase líquida) por evaporação, passando para o estado gasoso, possibilitando que a resina-

pigmento solidifique sobre a superfície a ser recoberta. Isso só é possível devido a 

intensidade das interações químicas, a interação entre a resina e o pigmento é mais forte 

que entre eles e o solvente, deste modo, após aplicação o solvente rompe suas forças de 

interações, misturando-se ao ar (fase gasosa). A representação na Figura 10 elucida esse 

fenômeno. 

 

Figura 10: Representação esquemática da ruptura das interações do solvente com as 
moléculas de resina e pigmento. 

 
Fonte: Própria. 



80 
 

 

 

As interações químicas manifestam-se devido a forças que são essencialmente 

de natureza elétrica, fazendo com que uma molécula influencie o comportamento de outra 

molécula que estejam próximas. “No estudo de forças químicas, a distância entre as 

espécies é imprescindível, visto que, influencia diretamente nos valores de energia de 

interação” (REIS, 2008, p. 11). Nesse caso, quanto mais próxima as moléculas estiverem, 

maior serão suas interações fazendo com que ambas sofram deformação na sua estrutura 

conforme representada na Figura 11.  

 
Figura 11: Fases para a formação do filme sólido da tinta aplicada em uma superfície.  

 
Fonte: UEMOTO (1998), adaptado. 

 

As tintas mais utilizadas em murais e painéis artísticos como o grafite, utilizam 

as resinas acrílicas comercializadas em latas de sprays aerossóis. Os polímeros acrílicos 

mais usados para produção de tintas são ésteres acrílicos formados a partir do íon acrilato 

e o ácido metacrílico, cuja fórmula molecular plana se encontra representada na Figura 

12 e são encontrados na forma de solução (FAZENDA, 2013). Esses polímeros são 

classificados de acordo com Fazenda (2013) como: 

 Termoplásticos que com a evaporação do solvente o reagrupamento dos 

polímeros não possui mudanças de natureza química durante a secagem. No 
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seu estado acabado podem ser repetidamente amolecido e endurecido pelo 

aumento ou diminuição da temperatura; 

 Termofixos, também conhecidos como termorrígidos, que possuem grupos 

funcionais que reagem com grupos como epóxi, formando na evaporação do 

solvente um emaranhado de macromoléculas bem interpenetradas, sua 

estrutura tridimensional resulta em um filme de baixa permeabilidade e 

elevada resistência. No seu estado final são insolúveis e infusíveis; 

 
Figura 12: Substâncias formadoras de polímeros acrílicos mais utilizados para 

produção de tintas acrílicas. 

 
Fonte: (FAZENDA, 2013), adaptado. 

 

Os estudantes ao discutirem sobre as interações que a tinta faz entre seus 

componentes na 3ª oficina chamada de “Interações Químicas no Grafite” estabelecem 

uma lógica sobre a intensidade de atração entre as moléculas para tentar identificar as 

prováveis interações presentes:  

A.9: “A resina e o pigmento têm a interação fraca...”. 

A.5: “Não, é forte! A resina e o solvente que é fraca...”.  

A.9: “Por isso que ela separa do solvente, porque ela é fraca”. 

Além das interações químicas que a tinta faz entre seus componentes, ela 

também interage com a superfície onde foi aplicada, como o grafite é um processo de 

construção artística em muros e paredes de alvenaria, recobertos de argamassa, a 

interação ocorre com o concreto utilizado para construir essas estruturas e a argamassa 

utilizada no acabamento. Os dois são formados principalmente por cimento, que promove 

grande influência no crescimento da resistência conferindo as principais propriedades 
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físicas e mecânicas do concreto endurecido, como retração, permeabilidade, resistência 

às intempéries e fluência (NEVILLE; BROOKS, 2013).  

O cimento Portland mais comum em construções e que cumpre às normas de 

composição, é constituído principalmente “por 95-100% de clínquer Portland e 0-5% de 

constituintes secundários, que podem ter características cimentantes ou filer para 

melhorar a trabalhabilidade ou retenção de água” (NEVILLE; BROOKS, 2013, p. 25). 

O clínquer é fonte de silicato tricálcico (CaO)3SiO2 e silicato dicálcico (CaO)2SiO2, então 

majoritariamente esses são os compostos presentes nas paredes e muros das cidades 

atualmente. Após ensinar os conceitos de interações químicas na oficina denominada de 

“Interações Químicas no Grafite” e de apresentar a composição do concreto, os alunos 

foram capazes de afirmar que os componentes presentes no cimento também possuem 

interações: 

A.9: “Pra ter cimento precisa ter interação, porque estão juntas (moléculas), 

dá pra ver, dá pra pegar e tocar”. 

É comum observar erros conceituais confundindo interações entre moléculas 

com ligações entre átomos. Uma interação química significa que as espécies se atraem ou 

se repelem entre si, sem que ocorra a quebra de ligações atômicas ou formação de novas 

ligações químicas (REIS, 2008, p. 11). Com base nestas afirmativas podemos propor 

algumas das muitas interações químicas que a tinta de base acrílica faz com o concreto 

encontrado nas construções, a fim de instigar os alunos a refletirem sobre o conteúdo 

conceitual de Química na prática do grafite, foi proposto que eles criassem suposições a 

respeito dessas prováveis interações. Ao serem questionados na 3ª oficina sobre quais 

interações químicas as principais moléculas da tinta acrílica poderia fazer com as 

principais componentes do cimento os estudantes levantaram a hipótese de ser uma 

interação muito forte que explica a resistência da tinta na parede: 

A.10: “Os gases você consegue atravessar entre eles e o sólido não, porque a 

ligação é muito forte...”. 

 A.5: “Por isso não conseguimos atravessar a parede”. 

Ao apresentar as moléculas presentes na Figura 13 os estudantes chegaram à 

conclusão que a tinta e a parede fazem interações do tipo Ligação de Hidrogênio, 

explicando a resistência do concreto e identificando a presença de um Hidrogênio ligado 
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ao Oxigênio (átomo com grande eletronegatividade) nas moléculas do tipo acrílicas, 

condizente com esta fala durante a oficina.  

A.4: “Eu sei que ela tem uma Interação Intermolecular de Hidrogênio, da 

parede com o cimento, ai gruda, mas eu não sei explicar direito... eu sei que tem ligação 

de hidrogênio porque é a mais forte”. 

 

Figura 13: Prováveis interações químicas entre a tinta e o concreto proposta pelos 
alunos. 

 
Fonte: Própria. 

 

Durante a oficina prática os grafiteiros, de forma empírica, reforçaram o 

conteúdo de interações químicas remetendo o conteúdo nas falas, que foram utilizadas 

pelo professor pesquisador para promover um reforço, a fim de buscar promover a 

acomodação dos conceitos estudados.  

G.5: “No final do último século pra cá tem latas próprias para grafite, mas 

antes, quando os primeiros grafiteiros surgiram, era tudo testando, tentando qual lata, 

qual spray não é bom para fazer o desenho... Se você vai pintar na madeira, se você vai 

pintar na cerâmica, não é qualquer spray que vai segurar (fixar) no material, não é 

qualquer tinta... a tinta de parede você vai grudar ali (aponta para cerâmica) alguém vai 

passar a mão e vai sair, essa é a ciência do negócio pra mim...”. 

A articulação desses saberes entre o professor, os alunos e os grafiteiros, a 

confluência desses saberes manifesta uma filosofia não ocidental, mas um conhecimento 

da cultura negra tal como os saberes locais das diversas culturas historicamente 

dominadas e silenciadas. Assumir o trabalho de uma desconstrução intercultural em 

oposição ao saber elitista, eurocêntrico e instrumental proposto pela realidade acadêmica 
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mundial, propõem alternativas na direção de uma “pluriversidade” cultural que interligue 

todas as formas de conhecimento, ou seja, promovendo a diversidade como proposta 

inter-epistêmica emancipatória defendida por Estermann (2017).  

Essa perspectiva do conhecimento comprovado pela cultura negra possui 

vertentes decoloniais, revelando as operações estruturantes e perversas do racismo que 

tenta retirar os saberes e presenças negras em posições e espaços de poder. Estes saberes 

podem implodir a imposição dos poderes por serem subalternizados, são saberes 

revelados e construídos por sujeitos na luta e de luta, por sujeitos de afirmação, formados 

por emoções e cores, desafiando deste modo a visão positivista da ciência. No diálogo 

transcrito de G.6 também notamos a presença do conhecimento adquirido pela prática 

cultural:  

G.6: “Com certeza o grafite tem não só ciência, como também matemática e 

vários elementos da escola, tem cálculo para altura, tem cálculo da quantidade de tinta, 

tem química das cores, tem... nossa! Muita coisa, ultimamente estava pensando, porque 

eu voltei a estudar, estava parando para pensar essas coisas, porque as vezes até para 

fazer um desenho você tem que saber calcular a força certa, então começa daí”. 

Esses legados de saberes são intrínsecos ao grafite, além de serem políticos e 

epistemológicos. O grafite nascido do movimento negro, anteriormente escravizado e 

afastado da Educação é produtor de um tipo de conhecimento emergido de uma realidade 

de confrontos sociopolíticos. Esses saberes mudam a forma de perceber e interpretar a 

realidade imposta pela configuração colonial e opressora, são conhecimentos de 

resistência, de existência e de afirmação. 

Essas transcrições da fala de G.5 e G.6 evidenciam que o conteúdo de interações 

químicas não ficou limitado na aula teórica desenvolvida no formato de oficina sobre 

esses conceitos, ele transcende para a prática e se transporta para a visualização 

macroscópica da tinta tomando formas no desenho.  

Com os alunos motivados e participativos nos processos que se propõem 
desenvolver, iteração com ideias e conceitos, muitas vezes abstratos, mas que, 
ao serem constituídos e criados em situações de vivencia dos alunos, podem 
ser mais bem-elaborados e compreendidos em seus diversos sentidos e 
significados, favorecem o desenvolvimento e a aquisição da linguagem 
cientifica (SOARES, 2013, p. 51-52).  

Esses aspectos surgem naturalmente e apresentam um grande potencial de 

Ensino politizado, que respeita a diversidade de interesses e dificuldades de aprendizado 
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encontradas normalmente na sala de aula, atribuímos que tais resultados afloram o 

sucesso no planejamento das oficinas, uma vez que conseguimos atingir o compromisso 

lúdico da diversão e do prazer além de fortalecer toda a temática científica envolvida na 

construção desta pesquisa. O resultado artístico final que veremos na “Galeria de Artes” 

manifesta como esse complexo conteúdo foi retratado pelos estudantes em suas obras, 

além de expressar os aspectos sociais da EDH.  
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CAPÍTULO 4 - GALERIA DE ARTE 

“...Chega de senzala 
Dandara 

Nossa luz exala superação 
Desde a senzala nosso corpo  

Sempre foi alvo da hipersexualização 
Canto alto por libertação, legitimação 

Ouça nossa voz 
Nova geração, não corremos sós 

Chegou o dia da coroação...” 
(Canção de Rimas e Melodias) 

 

Como forma de templo de exposição concebido como um dos principais 

modelos para os museus de Belas Artes, Galeria de Arte deu origem, por extensão, aos 

termos galerie, galleria e gallery. É um processo de exposição entendida como uma 

“visualização explicativa de fatos ausentes pelos objetos, assim como dos meios de 

apresentação, utilizados como signos” (SHÄRER apud DESVALLÉES; MAIRESSE, 

2013, p. 43-44). Nesta galeria apresentaremos não apenas os painéis artísticos-políticos-

sociais, mas também as falas transcritas das entrevistas dos alunos explicando como 

representaram os Direitos Humanos (DH) e o conteúdo de interações químicas da 

disciplina de Química (Q) nos desenhos, conforme mostram as Figuras de 14 a 20.  

Cada painel foi desenvolvido exclusivamente pelos alunos, construídos a partir 

das discussões nas oficinas e dos seus entendimentos sobre os conceitos debatidos, depois 

de esboçado no papel, os desenhos foram grafitados no colégio com a cooperação de oito 

grafiteiros voluntários experientes nas técnicas desta arte, os voluntários ajudaram apenas 

nas dicas e nos arremates, praticamente todo o processo ficou nas mãos e decisão dos 

estudantes. Todos os painéis receberam títulos de identificação e os alunos artistas serão 

distinguidos aqui como “A.n” para manter suas identidades em sigilo, sendo que (n) é 

uma variante que significa a numeração dos estudantes por ordem de transcrição das falas.  
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Figura 14: Painel Chega de Preconceito (A.2 e A.8). 

 
Fonte: Própria. 

 

 DH) A.2: “Minha primeira ideia foi fazer aquilo pra mostrar que já chega de 

tanto preconceito, racismo, xenofobia, chega de tudo isso [...] Mas eu não achava que ia 

ficar tão legal como está hoje, tudo começa através do respeito, se a gente tiver respeito 

pelo próximo não vai acontecer nada disso, se já chega disso não vai mais acontecer o 

bulliyng, o preconceito. As pessoas tem muita falta de respeito pelo próximo porque elas 

se acham superior por ser branco e heterossexual [...] Sendo que todos são formados por 

átomos, moléculas, se tem melanina a mais, melanina a menos, não vai mudar nada [...] 

Se você não tem a mesma opinião que os outros também não vão mudar nada”.  

 Q) A.2: “A gente tentou representar os átomos lá no desenho, que são aquelas 

bolinhas, que é uma teoria aceita que os átomos têm a forma de esfera, por isso a gente 

fez aquelas bolinhas representando os átomos para juntar muitos e formar uma mão [...] 

Porque são milhares de átomos para formar uma mão, eu acho que tem interação na mão 

entre as moléculas e é forte, porque se não tivesse não haveria nada disso, não ia ter 

carne, não ia ter os dedos [...] Então tem que ser muito forte para sustentar tudo isso”.  
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Figura 15: Painel Construindo a Aceitação (A.3 e A.12). 

 
Fonte: Própria. 

 

  DH) A.3: “No meu desenho tem a mulher negra com o cabelo black alto que 

grande parte dos seres humanos discrimina, os negros tinham que esconder como eles 

eram, você nasceu com seu cabelo e tinha que alisar porque uma tal pessoa não aceitava, 

ai eu quis mostrar no meu desenho que o negro pode sim ser do jeito que quiser, ainda 

pintei o cabelo dela pra ficar preto e coloquei um verde de esperança, a esperança de 

acabar com esse racismo, com esse julgamento sem você conhecer a pessoa, esse pré-

conceito é uma coisa que você pensa que acabou, mas não acabou. A escravidão demorou 

muitos anos para “acabar” e ainda tem pessoas que te olham de maneira errada por 

causa da cor da sua pele ou do seu cabelo, ou alguma coisa que você tem, como a 

tatuagem.” 

 Q) A.3: “A Química eu representei com os quebra-cabeças, os quebra-cabeças 

precisam de todos para formar uma coisa, eles se entrelaçam para formar algo, igual os 

átomos [...] essa mesa aqui (aponta), ela tem vários átomos para forma isso [...] igual 

um quebra-cabeça mesmo, os quebra-cabeças se faltar uma peça não é a mesma coisa, 

se faltar um pedaço aqui, um monte de átomos aqui no meio, não vai ser uma mesa, vai 

ser uma coisa plana com um buraco no meio. Deu pra ter uma noção que quando a tinta 

gruda na parede é parecido com os quebra-cabeças”. 
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Figura 16: Painel Igualdade dos Direitos (A.5). 

 
Fonte: Própria. 

 

 DH) A.5: “Eu representei os Direitos Humanos pela parte da igualdade dos 

direitos, todo mundo é igual por dentro e por fora somos matéria, nos conceitos 

científicos [...] Todo mundo é igual, não tem diferença [...] Se você pensar que é superior 

a uma pessoa você está sendo hipócrita e mente fechada, porque você não sabe o que ela 

faz, o que ela já passou, você não se coloca no lugar dela”. 

 Q) A.5: “Eu representei a Química com aquela matéria saindo dela, todo 

mundo um dia vai virar matéria, todo mundo é matéria alias [...] ai vai retornar para o 

pó [...] O jeito que cada molécula ou átomo se comporta e interage promove a formação 

de tudo, para poder ter a textura, a cor, as características físicas”. 
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Figura 17: Painel Nossas Origens (A.4).

 
Fonte: Própria. 

 

DH) A.4: “Eu simbolizei os Direitos Humanos pela igualdade, todo mundo deve 

ser igual nos direitos e respeitar [...] Eu fiz uma negra que foi da onde viemos e que hoje 

são os que mais sofrem e os que sempre vão sofrer, sempre sofreram. Eu sempre achei 

legais desenhos assim com alguma coisa no fundo, ai eu achei que ficaria legal e 

combinaria com o assunto as frases no cabelo dela”. 

 Q) A.4: “Eu acho que aquelas manchas azuis e rosas parecem quando as 

moléculas vão se juntando [...] Porque tem várias bolinhas, parece que vai grudando [...] 

Eu sei que a tinta tem uma interação intermolecular de hidrogênio, com a parede e com 

o cimento, ai gruda, mas eu não sei explicar direito [...] Eu sei que tem a ver com a 

ligação de Hidrogênio que é a Interação Intermolecular mais forte”. 
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Figura 18: Painel Voz da Favela (A.7). 

 
Fonte: Própria. 

 

 DH) A.7: “O símbolo da paz é para parar de guerra, parar com a briga entre 

cores (raças), nós estamos melhorando, mas tem muito caminho pela frente ainda, tem 

muito racismo ainda, muito preconceito, as pessoas não gostam de ver a felicidade dos 

outros e ficam opinando. A mulher está falando: “Eu estou aqui, eu existo”, aquela 

fumaça que sai da boca dela representa um desabafo, que os favelados são humanos, que 

estão ali, que eles fazem parte da sociedade, que eles são pessoas apesar de tudo”. 

 Q) A.7: “A Química foi representada pelas cores, aquele fundo meio que 

galáxia, com a conexão das cores e como elas se interagem, no jeito que elas se 

combinam uma com a outra, o verde, o rosa e o roxo formando o cabelo, representa as 

interações entre as moléculas”.  
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Figura 19: Painel Expressando meu Universo (A.10 e A.11). 

 
Fonte: Própria. 

 

 DH) A.10: “A parte mais rica da população costuma julgar o grafite, então 

não tem Direitos Humanos nisso de julgar, ai eu coloquei o dedo com o terno lá 

apontando [...] E o cara só querendo se expressar, da forma dele [...] Tem que ter direito, 

ele também tem direito de se expressar, não só eles que julgam o que é certo ou não, tudo 

pode ser certo e tudo pode ser errado também, e a maior parte desse preconceito, não 

todos, mas grande parte é da população branca tentando agredir os negros, querendo 

julgar os negros, acha que não tem direitos iguais, o terno representa a parte mais rica 

que tem o poder e os outros não”. 

Q) A.10: “Representei a Química pelos planetas, as galáxias e as interações 

intermoleculares, porque nos planetas também existem interações entre eles. Existem 

substâncias na tinta dentro do spray que quando ele está lá dentro ele está uma coisa 

(líquido), ai quando ele sai vira sólido pregando na parede, é uma interação muito forte, 

então o sol, a água, essas coisas não rompem facilmente por causa da ligação que é 

forte”. 
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Figura 20: Painel O Zumbi Social (A.9 e A.13). 

 
Fonte: Própria. 

 

 DH) A.9: “Eu representei os Direitos Humanos porque o zumbi está vestido de 

roupa tentando ser um humano normal, só que toda vez que você olhar para o desenho a 

primeira coisa que vem na sua cabeça: É um zumbi! E ele está tentando ser igual a nós, 

muitas vezes nós somos assim [...] Nós tentamos vestir roupas e somos julgados, pelo 

meu cabelo (black power) as vezes sou julgado, pode até estar bem vestido que as pessoas 

vão te julgar pelo que você é, pela cor que você tem”. 

Q) A.9: “Como eu já tinha estudado um pouco de Química, eu aprendi que 

realmente a Química está em tudo, tudo que está ao meu redor é Química, eu ficava: 

“Mas será mesmo que isso é Química? O professor fala, mas será? Na prática, será que 

é?” É ai o senhor mostrou mesmo que existe Química em um lugar que eu achava que 

não tinha Química nenhuma, eu comprovei que a Química está em todo lugar mesmo”. 
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4.1 - COLORINDO REFLEXÕES SOBRE OS PAINÉIS   

Ao analisar os painéis e as falas dos alunos nota-se forte aspecto dos DH no 

processo de inspiração, podemos afirmar que a Ética de Mínimo foi atingida em todos os 

grafites. Além disso, fica evidente o princípio da cooperação e da reciprocidade do grafite 

de A.2 que idealizou um desenho que apresenta as cores do arco-íris, bandeira de luta da 

diversidade sexual, mesmo se auto definindo heterossexual ele apresenta características 

de respeito e solidariedade pelo movimento e luta sociopolítica toda a diversidade de 

sexos, sexualidade, identidades e expressões de gênero. O mesmo observamos no painel 

“Expressando meu Universo” que A.10 representa o racismo apesar de se auto declarar 

branco. 

A estética negra apresentada nas transcrições e nos desenhos de A.3 e A.4 passa 

a ser compreendida como parte do direito da cidadania e da vida, é uma estética que 

remete a uma ancestralidade e reafirma uma identidade, pois tanto A.3 quanto A.4 são 

artistas, mulheres e negras, representando nos painéis artísticos as lutas enfrentadas por 

assumir uma identidade negligenciada e invisibilizada por décadas. Essa luta contra o a 

estética corporal negra é uma luta a favor da democracia não apenas para negros, mas 

para toda a humanidade. 

Verifica-se nas falas de todos os alunos que o Ensino de Química pensado na 

EDH relaciona facilmente as ciências naturais com as sociais, afinal uma aprendizagem 

pensada nos conteúdo de Química e nas relações sociais pode instigar os alunos a serem 

pessoas com reflexões críticas sobre as relações de poder existentes na sociedade, a partir 

dessa concepção, evidenciando-se que o professor de química deve ter consciência que 

sua prática educacional deva possibilitar a formação de um estudante cidadão, que 

respeita e valoriza a pluralidade humana (OLIVEIRA; QUEIROZ, 2016). 

A proposta da Educação em Química de forma lúdica pela arte do grafite e da 

EDH se transfigura em uma grande ferramenta de conhecimento não apenas científico, 

mas também social e político, como acrescenta Brougère (1998) “Não é o caso de confiar 

no jogo enquanto tal, pois não tem um valor educativo, mas o estudo deve assumir o 

aspecto do jogo para interessar a criança, mantendo sua finalidade, suas virtudes 

educativas que não são questionadas” (BROUGÈRE, 1998, p. 55). 

Os conceitos Químicos sobre as interações químicas são interpretados pelos 

artistas de acordo com a imaginação, pois se trata de um fenômeno impossível de ser visto 
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microscopicamente, fica então a cargo da imaginação a criação de sua representação, “a 

brincadeira é uma mutação do sentido, da realidade: as coisas aí se tornam outras. É 

espaço a margem da vida comum [...] Os objetos, no caso, podem ser diferentes daquilo 

que apresentam” (BROUGÈRE, 2010, p. 106). Por isso o conteúdo de interações entre as 

moléculas é mais abstrato na realidade do desenho comparada aos aspectos dos Direitos 

Humanos, apesar de notarmos um equívoco nas falas analisadas de A.2 e A.3 sobre as 

interações interatômicas com as interações intermoleculares. Nota-se com facilidade a 

assimilação nos estudantes da existência da ciência - no caso a química - na arte e em 

várias coisas ao nosso redor como mostra as falas de A.3 e A.9. 

Considerando que os estudantes são de turmas heterogêneas, acreditamos que o 

resultado atingido é relevante por poder compactuar os contextos históricos, político, 

cultural, social e científicos na atividade lúdica do grafite, evidenciando principalmente 

que, ao considerarmos a ciência um produto cultural, o estudo sobre ela deve pautar-se 

em seu caráter histórico dentro do saber social, ultrapassando as chamadas abordagens 

metodológicas que tinham por prática descontextualizá-la. Dessa forma, podemos criar 

estruturas, por meio das quais o desenvolvimento científico de qualquer tempo pode ser 

entendido também como conhecimento popular ou de práticas culturais de diferentes 

grupos sociais.  

O essencial sobre este estudo de Ciência e Arte pode estar centrado nas 

mudanças pelas quais esses conhecimentos tiveram nos cognitivos dos alunos para se 

materializarem nos desenhos, criando esquemas mentais únicos e evidenciando, dessa 

forma, que há espaço para alterações na metodologia de se construir uma influência 

científica nas pessoas imersas em práticas culturais diversas. Levantando 

questionamentos de como esses saberes populares surgem na forma de “inovação” na 

ciência - relacionando o poder existente - e visualizando como a arte pode transfigurar 

esses enrijecidos conteúdos em algo vivo, pulsante e significativo. 
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CAPÍTULO 5 - EXPOSIÇÃO DE PENSAMENTOS: O QUE HÁ PARA SE 

CONSIDERAR? 

“...Na escola nunca ouvir falar de Dandara 
Somos obrigados aprender o que é de fora 
Europa Oriente, essa cultura não é nossa 
Discriminam as religiões afro brasileira 

Falando que é do diabo 
Que é coisa feia 

Mais temos que se mexer para acreditar 
Pra obter conquista é preciso reivindicar...” 

(Canção de Preta Rara) 
 

Comunicar-se em DH significa reconhecer os diálogos culturais que não 

começam nas assembleias da ONU, mas nas salas de aula do Brasil (FLORES, 2014), 

partindo dessa retórica, procuramos entender como se deu o processo de aprendizagem 

dos aspectos sociais e científicos dos estudantes envolvidos na pesquisa. 

O referencial teórico que “abraçamos” nesse processo foi a epistemologia de 

Jean Piaget que considera o desenvolvimento do conhecimento e das funções mentais 

como um processo espontâneo em contato com o meio. Em outras palavras, o 

desenvolvimento é um processo que se relaciona com a totalidade dos esquemas de 

conhecimento. Já a aprendizagem é provocada por situações, fomentada por um agente 

(como os pais, ou professores) que possibilitará por meio de uma metodologia a 

equilibração das informações obtidas (PIAGET, 1974).  

Ela é provocada, ou seja, é tida como oposta ao que é espontâneo, porém para 

que haja aprendizagem é necessário que haja desenvolvimento. O desenvolvimento pode 

ser entendido como uma soma de unidades do conhecimento (esquemas e acomodações) 

e a aprendizagem (equilibração) como um processo posterior ao desenvolvimento 

(PIAGET, 1974).  

No caso dessa pesquisa todos os alunos participantes são adolescentes, por isso 

esperava-se a provável independência do real, ou seja, uma aprendizagem que não se 

limita a realidades observáveis, mas também em hipóteses, permitindo a construção de 

reflexões e teorias. Este processo só é possível no período das operações formais 

(PIAGET, 2014). Contudo muitas pesquisas educacionais como a de Ionashiro (2018) 

tem mostrado uma realidade diferente, em que muitos adolescentes acima dos 14 anos 

possuem elementos do estágio definido por Piaget de operatório concreto, o que podemos 

considerar nestes casos é que os estudantes estão na transição entre esses dois estágios do 

desenvolvimento, do operatório concreto para o operatório formal, dependendo da 
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construção do conhecimento que lhes foram permitidos pelos fatores culturais, sociais e 

econômicos.    

Procuramos investigar nos dados obtidos pelos questionários aplicados aos 

estudantes se houve assimilação, acomodação ou, equilibração para uma possível 

aprendizagem do conteúdo de interações intermoleculares em Química e de aspectos da 

EDH com base nos Mínimos e Máximos Éticos. Fizemos esta análise com um viés 

qualitativo considerando-se o pequeno número de sujeitos.  

Nesse primeiro momento investigamos as respostas dos alunos sobre o 

entendimento de interações intermoleculares trabalhado na pesquisa. Uma semana após 

o desenvolvimento da oficina prática, aplicamos o questionário aberto aos 8 estudantes 

que compareceram na oficina “Interações Químicas no Grafite”. A pergunta 2 do 

questionário tem o intuito de analisar se houve uma aprendizagem do conteúdo didatizado 

pelo professor pesquisador. Ao serem questionados: “Como você explica as Interações 

Químicas que as tintas fizeram com a parede no dia em que você grafitou sua Arte?  

Por que a tinta do seu desenho não sai com facilidade da parede?”  

Alguns estudantes construíram respostas que remetem ao conteúdo estudado, em 

outras respostas observamos equívocos conceituais e afirmações concretamente 

simplificadas. Para fazer uma análise mais substancial separamos as resoluções em três 

níveis de assimilação: 

Terceiro Nível de Assimilação: A resposta de A.5 apesar de não ser completa 

conceitualmente, remete especificadamente ao conteúdo de interações intermoleculares 

estudado. Nota-se um certo grau de abstração teórica e imaginação hipotética tanto no 

desenho desse estudante como na formulação cognitiva das respostas no questionário, 

fazendo-nos afirmar por meio desses indícios, que esse estudante está mais próximo do 

estágio formal teorizado por Piaget.  

A.5: Se não houvesse interações, não seria possível ter nem um desenho ali, ou 

nem mesmo uma parede, sem as interações não seria possível observar uma bela arte em 

um muro. Devido à força de interações entre as moléculas a tinta não sairá facilmente, 

estando em um conjunto compactado, levará alguns anos para que ela comece a oxidar. 
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Segundo Nível de Assimilação: As respostas encontradas nesse nível são 

objetivas e diretas, porém sem equívocos essenciais. Não encontramos traços de abstração 

conceitual, ou formulação hipotética bem construída, os conteúdos de interações 

intermoleculares aparecem predominante com aspectos do macro-sistema, do 

representacional (visual), apresentando características do estágio operatório concreto. Os 

estudantes A.3 e A.8 entregaram praticamente a mesma resposta, levando a 

considerarmos uma possível corrupção das regras do questionário, dificultando a análise 

de assimilação de um deles.  

A.10: A tinta dentro do spray está na forma liquida depois com alguns elementos 

ela sai da lata como gás e na parede se transforma em sólido. A tinta não sai da parede 

com facilidade porque a interação da tinta e da parede é forte, para ser rompida precisa 

de um reagente forte. 

A.4: A tinta com o cimento, ocorre a ligação de hidrogênio, uma das ligações 

mais fortes que tem. A tinta possui componentes que foram feitos para conseguir grudar 

na parede, como a ligação de hidrogênio é muito forte entre a parede e a tinta é muito 

difícil de quebrá-la. 

A.3: A tinta quando está na lata ela está líquida e quando você está aplicando 

ela na parede ela gruda e fica sólida. A tinta é difícil de tirar da parede por causa da sua 

polaridade. 

A.8: Quando ela está na lata, ela está líquida e quando ela é pressionada e 

gruda na parede passa para o estado sólido. Ela não sai fácil da parede porque existe 

uma polaridade. 

 

Primeiro Nível de Assimilação: Nesse nível foi observado diferentes erros 

conceituais e equívocos na formulação das respostas. Fica explícito a confusa relação de 

ligações químicas com interações químicas e de elétron com campo eletromagnético. 

Porém, o uso das palavras corriqueiras, comuns no dia-a-dia dos estudantes como 

“casaram”, “ligação” e “juntam” mostram um certo entendimento sobre o fator 

interacional das moléculas, mesmo com o uso vulnerável da lógica na elaboração das 

respostas. Isso pode acorrer pela ausência de esquemas essenciais para a assimilação dos 

conceitos.  
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A.7: A tinta não sai com facilidade, pois ela foi fabricada exatamente para 

parede e fica até um determinado momento, as tintas casaram e combinaram entre si. 

A.2: Os elétrons da tinta juntam com os elétrons da parede, formando como se 

fosse uma coisa só. 

A.12: As ligações químicas correspondem com a união dos átomos para a 

formação de moléculas.  Os átomos reagiram entre si formando as moléculas. Por isso 

houve uma ligação entre as moléculas da tinta e da parede. 

 

Após a classificação das respostas nos definidos níveis de assimilação, 

comparamos os níveis atingidos com os anos frequentados pelos estudantes, a fim de 

relacionar com a teoria Piagetiana que, com maior quantidade de esquemas cognitivos a 

acomodação e a equilibração ocorrem de forma mais significativa. Ao cruzar os dados 

obtivemos o gráfico a seguir Figura 21, que mostra os níveis de compreensão sobre o 

conceito de interações intermoleculares de cada aluno. Como as respostas de A.3 e A.8 

foram iguais, consideramos ambas como uma resposta para não interferir na análise.   

 

Figura 21: Gráfico comparativo dos níveis de assimilação por alunos. 

 
Fonte: Própria. 
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Com esses dados implicados chegamos a uma média de alunos por série do 

ensino médio relacionados com o grau de assimilação do conteúdo científico. 

Apresentado na Figura 22.    

 

Figura 22: Gráfico comparativo dos níveis de assimilação pela média de alunos nos 
anos do ensino médio. 

 
Fonte: Própria. 

 

Os dados mostram que de fato a maior quantidade de esquemas assimilados 

durante o ensino médio corrobora para uma possível aprendizagem do conceito estudado, 

isso pode ser explicado pelo fato dos alunos dos 2os e 3os anos já terem sido apresentados 

a esse assunto, sendo que nesta segunda abordagem houve a possibilidade da acomodação 

e equilibração, contudo a comprovação desses acontecimentos não foi possível por meio 

dos dados coletados. Já os alunos dos 1os anos, que não tiveram contato anteriormente 

com este conhecimento em sala de aula, e talvez por isso possuem poucos esquemas 

formados a respeito desse tema.  

Mesmo os estudantes não conhecendo as especificidades da química 

anteriormente, uma vez que na educação fundamental não é disponibilizado o ensino de 

química separado das outras ciências da natureza. A metodologia empregada nesta 

pesquisa possibilitou os alunos dos 1os anos a assimilação em até dois níveis, levando a 

considerarmos a eficiência do processo como ferramenta de ensino e aprendizagem. Além 
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de reafirmarmos o grafite como atividade lúdica educativa de grande capacidade 

científica, política e social.   

No segundo momento averiguamos a compreensão dos aspectos ético-sociais 

delimitados pela EDH, que abrange a concepção contra hegemônica de mundo e de 

igualdade nos direitos para todas as pessoas sem nenhum tipo de distinção. Questionamos 

os 10 estudantes que participaram da oficina “Relacionando os Direitos Humanos e o 

Grafite” durante a entrevista com a pergunta: “Como vocês representaram ou 

representariam os DH em seus desenhos?”  

Posteriormente, utilizamos as respostas obtidas no Software Iramuteq para 

conseguir o Método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD). Os segmentos de 

texto denominados de “classes” são classificados em função dos seus respectivos 

vocabulários e o conjunto deles é repartido em função da frequência das formas reduzidas. 

Esta análise visa obter classes de segmentos das transcrições de cada sujeito que ao 

mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente dos 

segmentos de texto das outras classes (CAMARGO; JUSTO, 2013), podemos observar 

as semelhanças entre os estudantes dentro das classes no gráfico da Figura 23.  

 
Figura 23: vocabulário semelhante por alunos CHD. 

 
Fonte: Software Iramuteq, dados próprios. 
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A partir dessas análises em matrizes o software organiza a análise dos dados em 

um dendograma da CHD, que ilustra as relações entre as classes Figura 24. O programa 

executa cálculos que mostram a porcentagem de afinidade entres os textos analisados e 

fornece resultados que nos permite a descrição de cada uma das classes, principalmente, 

pelo seu vocabulário característico (léxico).  

 

Figura 24: Relações entre as classes com cálculos que mostram a porcentagem de 
afinidade entres os textos analisados. 

 
Fonte: Software Iramuteq, dados próprios. 

 
O que são estas classes de palavras e de segmentos de texto? Em nível do 

programa informático, cada classe é composta de vários segmentos de texto em função 

de uma classificação segundo a distribuição do vocabulário destes segmentos de texto, 

em nível interpretativo conhecido como Reinert (CAMARGO; JUSTO, 2013). 

Utilizamos a similitude dos textos fornecidos pela transcrição da entrevista para 

categorizar cada classe: 

Classe 1. Direitos Igualitários: As transcrições dos estudantes A.5 e A.10 

pertencem a essa classe e manifestam a assimilação dos DH como direitos iguais, 

apresentam nas falas discursos de igualdade entre as pessoas sem nenhuma distinção, 

caracterizando a diferença de poder que permeia a sociedade e as relações interpessoais, 
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reivindicando direitos as pessoas que estão em desvantagem nesse processo. Aparecendo 

ainda aspectos de empatia pela história de vida do outro.   

A.5: “Eu representei os Direitos Humanos pela parte da igualdade dos direitos, 

todo mundo é igual por dentro e por fora somos matéria, nos conceitos científicos. Se 

você pensar que é superior a uma pessoa você está sendo hipócrita e mente fechada, 

porque você não sabe o que ela faz, o que ela já passou, você não se coloca no lugar 

dela”. 

A.10: “A parte mais rica da população costuma julgar o grafite, então não tem 

Direitos Humanos nisso de julgar. Todos tem que ter direitos, e a maior parte desse 

preconceito, não todos, mas grande parte é da população branca tentando agredir os 

negros, querendo julgar os negros, acha que não tem direitos iguais, o terno representa 

a parte mais rica que tem o poder e os outros não”. 

 

Classe 2. Reafirmação Identitárias: Nessa classe revelam-se nas transcrições 

dos estudantes A.3, A.7 e A.9 o entendimento dos DH como reconhecimento e 

reafirmação da sua identidade, eles declaram o movimento negro e periférico como ações 

organizadas e articuladas, politicamente posicionadas pela luta contra o racismo e pela 

afirmação da identidade, da cultura, da presença negra no país e na diáspora africana que 

vivemos. É uma posição de alteridade de humanização em uma dialética de enxergar o 

“eu” e o “outro” na sociedade para ressignificar a estética e a identidade negra periférica.  

A.3: “No meu desenho tem a mulher negra com o cabelo black alto que grande 

parte dos seres humanos discrimina, os negros tinham que esconder como eles eram, 

você nasceu com seu cabelo e tinha que alisar porque uma tal pessoa não aceitava, ai eu 

quis mostrar no meu desenho que o negro pode sim ser do jeito que quiser, ainda pintei 

o cabelo dela pra ficar preto e coloquei um verde de esperança, a esperança de acabar 

com esse racismo. A escravidão demorou muitos anos para “acabar” e ainda tem 

pessoas que te olham de maneira errada por causa da cor da sua pele ou do seu cabelo, 

ou alguma coisa que você tem, como a tatuagem.” 

A.7: “O símbolo da paz é para parar de guerra, parar com a briga entre cores 

(raças), nós estamos melhorando, mas tem muito caminho pela frente ainda, tem muito 

racismo ainda, muito preconceito, as pessoas não gostam de ver a felicidade dos outros 

e ficam opinando. A mulher está falando: “Eu estou aqui, eu existo”, aquela fumaça que 
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sai da boca dela representa um desabafo, que os favelados são humanos, que estão ali, 

que eles fazem parte da sociedade, que eles são pessoas apesar de tudo”. 

A.9: “Eu representei os Direitos Humanos porque o zumbi está vestido de roupa 

tentando ser um humano normal, só que toda vez que você olhar para o desenho a 

primeira coisa que vem na sua cabeça: É um zumbi! E ele está tentando ser igual a nós, 

muitas vezes nós somos assim. Nós tentamos vestir roupas e somos julgados, pelo meu 

cabelo (black power) as vezes sou julgado, pode até estar bem vestido que as pessoas vão 

te julgar pelo que você é, pela cor que você tem”. 

 

Classe 3. Antirracismo: O Racismo estrutural, o racismo cotidiano das 

relações, a forma como se relacionam e como vêm os negros aparecem como aversão 

pelos estudantes A.1, A.3, A.4, A.11 e A.13. Eles constroem uma postura político-

epistemológica compreendendo os negros dentro de uma estrutura de poder racista.  O 

racismo incide sobre negros, índios e outros indivíduos para desumaniza-los, retira-los do 

lugar de humanidade, inferioriza-los, subalterniza-los, como se o excluído não fosse 

merecedor de estar ocupando seu lugar, torna os corpos negros invisibilizado. Nesses 

alunos encontramos coragem para uma postura de assimilar os DH como forma de 

denunciar o racismo, uma conduta antirracista. 

A.1: “Deu para trabalhar mais ainda sobre a questão histórica, que os negros 

vêm sofrendo desde o começo da história, mas eu acho que particularmente eu sempre 

respeitei e vou continuar respeitando, eu acho que é ética, não tem como faltar com ela. 

Eu queria representar os Direitos Humanos do mesmo jeito que eles representavam 

naquela época, repressão da polícia na sociedade, com o racismo, a questão de condição 

monetária e essas coisas. Essa é nossa história, de onde a gente veio, eu sempre tive pra 

mim, que para saber onde a gente quer chegar a gente tem que saber de onde a gente 

veio, saber das raízes, culturas e história”. 

A.2: “Já chega de tanto preconceito, racismo, xenofobia, chega de tudo isso. 

Tudo começa através do respeito, se a gente tiver respeito pelo próximo não vai acontecer 

nada disso, se já chega disso não vai mais acontecer o bulliyng, o preconceito. As pessoas 

tem muita falta de respeito pelo próximo porque elas se acham superior por ser branco 

e heterossexual.”. 
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A.4: “Todo mundo deve ser igual nos direitos e respeitar. Eu fiz uma negra que 

foi da onde viemos e que hoje são os que mais sofrem e os que sempre vão sofrer, sempre 

sofreram”. 

A.11: “Tudo que aconteceu por conta da desigualdade da raça negra... todo dia 

eu vejo na televisão esses assuntos de racismo, manifestação por conta do racismo, da 

desigualdade social. Gostei de mostrar o começo, sobre o hip hop, por que eu já gosto 

desses cantores, gosto bastante, mostrou que eu estava em casa, “olha tem mais gente 

que gosta também”, isso já faz parte de mim, já nasci cantando rap já... (risos)”. 

A.13: “O que eu mais gostei das oficinas foi aprender a separar grafite de 

pichação e a parte que a gente começa a grafitar e usa a força de expressão, o desenho 

mostra que as pessoas vêm os grafiteiros e negros como algo que não é do mundo deles, 

algo que não faz parte, ai ele representa pelo zumbi, que é algo do sobrenatural”. 

Analisando as três classes podemos considerar que os alunos utilizam de 

princípios éticos para justificar a influência dos DH na construção dos desenhos, além 

disso é verificável que as relações de poder são destacadas em todas as classes. Ao 

comparar os elementos investigados com as concepções dos Mínimos e Máximos Éticos, 

podemos considerar ainda que os Mínimos Éticos estão presentes em todas as classes, 

pois todos os estudantes se posicionaram por meio de valores morais e respeito aos grupos 

que são injustiçados na sociedade. O prazer do lúdico em transgredir pela arte pode 

favorecer uma ética com princípios de Máximos, este por sua vez, possui uma linha tênue 

com a Ética de Mínimos, dificultando a comprovação desses princípios pelos dados 

obtidos.   

Podemos inferir que houve assimilação dos conceitos químicos e também dos 

conceitos sociais, formando possivelmente sujeitos que compreendam a Química também 

como uma ciência presente no movimento de mulheres e homens negros durante a 

história. Assimilando o movimento negro como produtor, organizador e sistematizador 

de saberes na sociedade, essa é uma pratica-teórica democrática e descolonizadora.  

O Brasil e a América Latina vivem tempos difíceis de incertezas e de risco a 

democracia, por meio da relação desses saberes emancipatórios podemos construir 

indignação contra toda e qualquer forma de dominação de pessoas, grupos e 

subjetividade. A efetivação dessa construção só será possível pela formação de laços de 

cooperação e afetividade emancipatória dos sujeitos em desvantagem neste jogo social, 
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como negras, negros e aliados “bombardeando” com conhecimento, luta e resistência a 

ideologia de poder do mercado presente na Educação.  

 

5.1 - ARREMATE INTERATIVO: ENCERRANDO O JOGO DAS INVESTIGAÇÕES  

“O lixo vai falar, e numa boa” é com essas palavras que a antropóloga negra e 

brasileira, Lélia Gonzalez (1983, p. 225) denuncia as injustiças sociais que colocam os 

transgressores da moral opressora em uma posição de inferioridade, de lixo. A frase é 

forte e chocante, mas uma coisa é certa. Vai ter fala dos oprimidos! 

É neste cenário de transgressão que apresentamos neste tópico o panorama da 

pesquisa, com o propósito de ressaltar os saberes que o grafite manifestou nesta 

construção epistemológica e de averiguar se os objetivos esperados foram alcançados.  

Observamos neste processo investigativo que a ruptura de uma regra, dentro da 

lógica impositiva dos que detém o poder na sociedade, é considerada por eles como 

atitude “imoral” e fragiliza a concepção de mundo dos que não respeitam as diversidades. 

Todavia essas transgressões permitem aos sem-poderes a compreensão da relação do 

autoritarismo e do controle na convivência social, a reafirmação da sua identidade como 

integrante emancipado dessa convivência e permite a prática de resistência. Esta, 

definitivamente é uma ação lúdica de empoderamento e luta que favorece uma discussão 

sobre a racionalidade por trás da exclusão social e dos movimentos que surgem contra a 

exclusão.  

Estamos inseridos em uma sociedade com inter-relações interculturais, além 

disso, estamos dentro de contextos políticos de lutas e desigualdades que percorrem essas 

interações, assim, concebemos a sociedade como um jogo de regras morais, nem sempre 

éticas, que proporciona o júbilo para os com-poderes na posição “conservadora” de 

mando e privilégios. Neste caso, promover uma ética de princípios mínimos para uma 

convivência justa é de total necessidade para neutralizar os atos desumanos que são 

frequentemente banalizados. 

Neste jogo da cidadania não existe perdedor, por isso a cooperação é o que 

estimula o dinamismo social, ou seja, quando a proposta de respeito mútuo é corrompida 

no sistema social, o fator lúdico dos que estão em desvantagem acaba. Porém, a ludicidade 

pode ser recuperada e reestabelecida quando a EDH é inserida no processo de Ensino e 



107 
 

 

Aprendizagem, possibilitando elementos empoderadores que rompem com a 

normalização hegemônica incrustada na vida humana. Temos então que a transgressão 

possui aspectos lúdicos quando a desigualdade dos direitos se torna claro para o indivíduo 

em desvantagem.  

Utilizar a Arte do grafite como ferramenta pedagógica para o processo de Ensino 

e Aprendizagem das Interações Químicas extrapola a assimilação de conteúdos químicos, 

possibilitando uma manifestação lúdica de ressignificação da cultura negra, que faz 

emergir aspectos sociais de valores humanizados que eleva a ética social, tais como o 

empoderamento, a visão política na relação social, a compreensão do poder em meio a 

sociedade, a reivindicação por igualdade nos direitos, a reafirmação identitárias e a luta 

antirracista. Estes aspectos sociais sustentam os DH e corroboram para a harmonia das 

interações interculturais.    

Com todas essas considerações estabelecidas podemos declarar que os objetivos 

dessa pesquisa foram atingidos, pois conseguimos ensinar conceitos químicos com 

oficinas planejadas na EDH, fazendo emergir da hibridação cultural contemporânea do 

movimento Hip Hop e do grafite os conteúdos científicos de interações químicas. 

Propiciamos pela metodologia apresentada nas oficinas uma construção da ética e de 

valores sociais humanizados por meio do entendimento histórico, político, econômico e 

social da cultura negra e periférica. 

Por fim, conseguimos investigar os efeitos do Ensino de Química planejado por 

meio da EDH e do lúdico utilizando a concepção da Ética de Mínimos e Máximos, com 

a intensão de levar os alunos a uma posição de empoderamento e de indignação aos 

preconceitos e distinção dos direitos sociais por meio da atividade lúdica transgressora 

do grafite. 

A valorização e o resgate de saberes produzidos pelo movimento negro 

representam, por si só, uma prática política de equidade, na medida em que se redefine a 

orientação da concepção ocidental de mundo para as concepções filosóficas da cultura 

negra, totalmente excluídas do chamado conhecimento hegemônico. Além do que, buscar 

apoio em elementos, valores e princípios que constituem tais saberes gera a interrupção 

com o paradigma ocidental moderno e faz emergir novas propostas epistemológicas no 

ensino de química. 
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Finalizamos esta escrita com a denúncia “RESPEITO”, Figura 25, deixado no 

colégio pelos grafiteiros do projeto, que esse sentimento mútuo possa invadir nossa 

sociedade e promover um futuro mais democrático, solidário e pacífico.  

 

Figura 25: Grafite "RESPEITO" produzido no colégio pelos grafiteiros voluntários. 

 
Fonte: Própria. 
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