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Resumo: O grafite se tornou uma forma de arte urbana que  reúne adeptos 
e admiradores na contemporaneidade. Os assuntos abordados com 
essa linguagem visual são variados, inclusive – mas excepcionalmente 
– relacionados à ciência. A partir desse fato, buscamos descobrir, sob a 
perspectiva da epistemologia da Ciência da Informação e da Divulgação 
Científica, o potencial do grafite para a democratização do conhecimento e 
do método científico. A análise é realizada a partir de seis casos recentes de 
uso, concluindo que a arte se presta, com efeito, a diversas modalidades de 
divulgação, desde que devidamente contextualizado. 
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Introdução

A abordagem de assuntos científicos em artes urbanas ainda é algo diferente 
do que costumamos observar. Geralmente, os temas sociais são os mais 
frequentes nessa arte, bastando um percurso pequeno em uma metrópole 
para confiarmos nessa afirmação. Ao tratarmos de grafites de manifestação 
espontânea,  a temática das ciências  é um repertório pouco explorado . São 
raras as ocorrências, mesmo se contabilizarmos, de projetos que induzem 
a colaboração entre grafiteiros e cientistas. Há algum tipo de bloqueio do 
diálogo entre as ciências e essa produção artística. O uso do grafite  como meio 
de acesso à ciência  precisa ser investigado, e é um dos desafios enfrentados 
por aqueles que se arvoram sobre o tema.

Contudo, de forma surpreendente, um grafite com abordagem científica pode 
emergir de algumas paredes, nos levando à busca de um entendimento sobre o 
que ele representa naquele momento. E são esses grafites que nos permitiram 
apoio para pesquisa inicial, e abertura para um caminho ainda pouco conhecido.

Na pesquisa realizada buscou-se um olhar  para o conteúdo estético dos 
grafites, e também  seu papel na popularização da ciência, refletindo sobre como 
esse papel é desenvolvido, e se atinge seu objetivo de compreensão da ciência. 
Para isso, fez-se necessário o uso e cruzamento de bibliografias que abordam 
artes e ciências. O tema envolve questões minuciosas relativas ao público, 
artistas, e contextos históricos e sociais, que se expandem além de estudos 
bibliográficos sobre grafite, divulgação científica, e ciência da informação. Por 
isso, o que apresentamos aqui é apenas resultado de uma pequena parte de um 
estudo que se inicia e precisa ser pesquisado em suas mais variadas vertentes. 

O grafite científico, termo que usamos para tratar os grafites que abordam 
ciências exatas e biológicas, precisou ser desmembrado para facilitar o 
entendimento de cada parte, uma como arte e outra como ciência  para que 
ao final possamos juntar e obter uma visão mais holística do que tratamos, 
direcionado à afirmação da hipótese do potencial positivo do grafite para 
divulgação científica. Isso fica mais esclarecido na nossa metodologia. 
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Sendo o grafite nosso sujeito principal de estudo, iniciamos uma busca 
na história da arte que nos levou a inúmeros casos sobre a utilização de 
paredes para atividade de expressão e comunicação do ser humano. O mais 
antigo e conhecido caso se refere às pinturas rupestres. Mas não só o período 
pré-histórico nos remete a utilização das paredes como forma de expressão. 
Alguns povos antigos , como os Egípcios, utilizavam pinturas em paredes 
de túmulos para narrar o cotidiano de vida de algum nobre falecido. Já nas 
paredes de Pompéia, cidade romana soterrada pelas cinzas do Vesúvio em 79 
d.C., Garraffoni (2007) catalogou expressões imagéticas e epigráficas das mais 
variadas formas e funções, “pinturas de refinados estilos, grafites que tratam 
desde ofensas pessoais a poesias amorais, passando por ironias e charadas, 
além de propagandas eleitorais ou dos espetáculos públicos”. 

Trazendo para tempos mais modernos, séc. XX, a técnica do muralismo, 
de grande explosão e reconhecimento principalmente no México, também é 
um exemplo sobre como a parede é aproveitada como suporte para expressões 
artísticas, e críticas sociais e políticas. E talvez, tenha sido o lado mais 
“rebelde” do muralismo, junto à necessidade de expressão de jovens “sem 
voz” de grandes e problemáticas cidades, associados à dinâmica e rapidez de 
uso da tinta acrílica em spray, que fizeram surgir no período de 1960-70 as 
primeiras manifestações artísticas do grafite.

O grafite é, grosso modo, uma apropriação visual do espaço urbano 
(KESSLER, 2008) que encontra abrigo preferencial nos muros e paredes da 
urbe. Como quase toda arte parietal, o grafite é livre, comunicativo e efêmero. 
A vivência, mesmo que de forma não acadêmica com o universo do grafite, 
nos permitiu observar que a cidade é tida pelos grafiteiros como espaço livre 
para desenvolvimento artístico, não existindo nesse universo a questão do 
público ou particular, e sim o conceito de liberdade de expressão através da 
arte. E as únicas regras existentes não vêm de fora, e sim deles próprios  de 
maneira informal e através do tempo. E somente a própria liberdade do grafite 
e ação climática são capazes de criar sua efemeridade, uma vez que qualquer 
indivíduo pode interferir na arte, assim como ações naturais de períodos de 
sol, chuva e vento, fazendo-os irreconhecíveis ao que eram inicialmente e até 
mesmo provocando seu desaparecimento. 
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Sendo assim, visitamos o terreno fluido desse movimento de vanguarda, 
caracterizado por uma documentação dinâmica, dispersa em sítios na 
internet, blogs e revistas on line, tão efêmera quanto o próprio objeto que 
documenta. Essas são as fontes com que podemos contar. Para fins de 
análise, tomamos a literatura sobre fenômenos conexos, particularmente as 
epistemologias da História da Arte, Ciência da Informação, e da Divulgação 
Científica, apresentando como resultado uma primeira interpretação sobre o 
potencial do grafite em processos de comunicação de temas científicos.

Amparo teórico

Paulo Knauss (2001, p.342) descreve o grafite como um “registro gráfico capaz de 
tramitar mensagens através de desenhos, símbolos e letras, elaborados a partir de 
um repertório simbólico que pode ser comum à sociedade em geral ou apenas 
do conhecimento de determinados grupos de sujeitos”. Assim como grandes 
pinturas em museus e galerias, o grafite também é uma expressão gráfica, porém 
essencialmente direcionada fora de um ambiente fechado, dispondo-se assim a 
um público diversificado, cujo sentido da obra pode variar para cada indivíduo ou 
grupo. Para nossos fins, a definição de Knauss é suficientemente próxima daquela 
fornecida por Paul Otlet, em seu clássico Traité de documentation (1934), que 
delimita o conceito de documento como um “registro do pensamento humano e 
da realidade exterior em elementos de natureza material”, para que consideremos 
um grafite como uma espécie de documento.

Seguidores de Otlet desenvolveram os elementos relacionados ao signo 
documento e à comunicação da informação nele contida. Para Buckland 
(1991), por exemplo, o termo designaria “textos ou, mais exatamente, objetos 
portadores de texto”, não havendo razão para não estender a noção a fim de 
“incluir imagens, sons e até mesmo a intenção de transmitir algum tipo de 
comunicação, estético, inspirador, instrumental, seja qual for”(1991, p.353). 
E assim, o grafite como documento, se insere nesse perfil de um objeto visual 
e propício à intenção de se comunicar. Nele encontramos o lado material, 
estética da arte urbana, e também um conteúdo comunicativo.
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Meyriat (2016) distinguiu a noção de natureza material (o objeto que serve 
de suporte, seu continente) de outra conceitual, o conteúdo da comunicação, 
isto é, a informação propriamente dita, considerando que ambas são 
inseparáveis. A definição, segundo este autor, é “válida para qualquer objeto 
e, por isso, é muito ampla”, não sendo sequer necessário que o objeto tenha 
sido produzido com o fim de informar. Mesmo que um grafite tenha sido 
realizado apenas por uma questão estética e sem nenhuma intenção de 
explanar determinados assuntos, em algum momento ele poderá representar 
significado a um grupo ou indivíduo. Ainda que sua função principal seja outra, 
“suportar informação” (ter um conteúdo) pode se tornar uma das funções de 
qualquer objeto, escrito, gráfico, fotográfico, desenhado ou filmado – inclusive 
um grafite, como queremos – a despeito da intenção de quem o criou, pois um 
objeto é documento para “aquele que nele busca informação, ou seja, que lhe 
reconhece uma significação” (MEYRIAT, 2016, p.242). Daí a diferença entre 
mensagem e informação postulada por Capurro (2003): a primeira é uma 
oferta de sentido de um emissor, a segunda, uma seleção de sentido, segundo 
um receptor. Na nossa análise de resultados pudemos observar alguns casos 
onde a oferta e a seleção de sentidos tornaram-se claras e fundamentais para 
traçarmos um perfil de divulgação científica do objeto de estudo. 

A informação é produzida dinamicamente quando o sujeito por meio 
de um documento chega a um “mundo da informação”. Esse fenômeno se 
revela mais complexo quando tal informação é concebida como esse produto 
de interação entre registros materiais e o estado do conhecimento de uma 
comunidade discursiva. Nesse contexto, a abstratização sintetiza elementos 
objetivos e subjetivos, combinando propriedades reais dos objetos com a 
atividade do sujeito. 

Na área da Ciência da Informação, essa abordagem passou a ser 
denominada pragmática, termo emprestado à Filosofia da Linguagem, que diz 
respeito à “língua em uso, em diferentes contextos, tal como utilizada por seus 
usuários para a comunicação” (MARCONDES, 2005). Parte-se da premissa 
de que, mais do que a descrição do real, a linguagem é uma forma de ação 
e o significado é determinado no momento do uso. Torna-se decisiva, nessa 
perspectiva, a consideração do contexto em que um documento é instaurado, 
entendendo-se por contexto justamente a situação concreta (o lugar, o tempo, 
a identidade dos falantes etc.) que influencia a compreensão e avaliação do 
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que é interpretado (ARMENGAUD, 2006), ou seja, de seu conteúdo a partir 
de sua forma situada. Por isso, ao trabalharmos nesta pesquisa relacionada 
ao grafite não estamos apenas observando a arte em si, mas também todo o 
meio que o envolve. Isso é primordial para um entendimento mais completo 
acerca do grafites científicos, uma vez que cada objeto está inserido em um 
todo. Apesar da especificidade, a visão abrangente é necessária. Observamos 
isso, por exemplo, no grafite “Eu amo o Rio” onde o mosquito Aedes Aegypti 
foi pintado junto à frase, chamando a atenção sobre os numerosos casos de 
dengue registrados na cidade do Rio de Janeiro. 

Nossa proposta foi analisar alguns grafites que foram, ou se tornaram, 
veículo de comunicação de temas de interesse da ciência, também à luz de 
um segundo grupo de categorias, as reflexões epistemológicas em torno do 
conceito de “divulgação científica”.

Para Lewenstein (2003), frequentemente equipara-se “compreensão 
pública da ciência” com a “apreciação pública dos benefícios proporcionados 
pela ciência para a sociedade”, sendo que tais benefícios são valorados sob 
o ponto de vista dos cientistas, não dos leitores. Lewenstein denominou 
tal situação como modelo de déficit, “uma vez que descreve um déficit de 
conhecimento que deve ser preenchido, com a presunção de que, depois de 
corrigir o déficit, tudo será ‘melhor’ (seja o que isso signifique)”. Esclarecendo, 
é como se o receptor fosse apenas um ouvinte, e o mensageiro portador único 
do conhecimento.

Lewenstein também identificou na literatura um modelo que chamou 
de contextual, em que projetos de popularização reconheceram que os 
indivíduos “não simplesmente respondem à informação como recipientes 
vazios, mas sim processam informações de acordo com esquemas sociais e 
psicológicos que foram moldados por suas experiências anteriores, contexto 
cultural e circunstâncias pessoais”. Nestas abordagens, os sistemas sociais 
e representações da mídia eram considerados capazes de “amortecer ou 
ampliar a preocupação pública com relação a questões”. E isso significa, neste 
modelo, que o receptor entenderá uma mensagem de acordo com o contexto 
de vida, com sua percepção de mundo. Um grafite exposto na rua está aberto 
a todo tipo de indivíduo com os mais variados contextos sociais, culturais 
e econômicos. A percepção de cada um sobre um mesmo objeto, no caso 
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o grafite, é diferente. Toda informação será processada de acordo com o 
próprio conhecimento adquirido. 

Já o modelo da experiência leiga, identificado por Lewenstein, incentiva o 
resgate do “conhecimento local, às vezes chamado de ‘conhecimento leigo’”, 
aquele extraído nas vidas, histórias de comunidades reais e o patrimônio cultural 
por elas cultivado. Ao contrário dos modelos contextuais, “que assumem o 
valor do conhecimento científico, mas reconhecem a complexidade de sua 
entrega”, assume-se aqui que o conhecimento local pode ser tão relevante 
para solucionar um problema quanto o conhecimento técnico. As atividades 
de comunicação, nessa perspectiva, “precisam ser estruturadas de forma a 
reconhecer informações e conhecimentos já realizados por comunidades que 
enfrentam problemas científicos e técnicos”. Assim, o receptor deixa de ser 
apenas um coadjuvante da ciência, e passa a ter seu conhecimento popular 
valorizado. Um grafiteiro que pratica sua arte há anos nas ruas, pode ter 
tanto conhecimento de técnicas quanto um artista plástico formado numa 
academia de Belas Artes. 

O modelo de engajamento público engloba experiências de atividades 
destinadas a aumentar a participação pública e, portanto, a confiança na 
política científica. Essas atividades, ainda conforme Lewenstein, incluem 
“conferências de consenso, júris de cidadãos, avaliações de tecnologia 
deliberativa, clubes de ciências, votações deliberativas e outras técnicas”(p.16). 
Inspiradas pelo compromisso de democratizar a ciência, o modelo estimula 
o controle social da ciência por meio de alguma forma de capacitação e 
engajamento político. 

Lewenstein conclui que modelos como os que propõe fornecem apenas 
“uma ferramenta esquemática para a compreensão da comunicação pública 
das atividades científicas”, mas que, na prática, “muitas atividades combinam 
elementos dos diferentes modelos”, por exemplo quando informações sobre 
questões científicas básicas (conteúdo científico) são incluídas nos materiais 
de base para atividades de engajamento público.

Levando-o em consideração, dissertamos a seguir sobre alguns objetos e ações 
de grafite que poderiam ser, ou efetivamente foram contextualizados em eventos 
de comunicação de certos temas que nos permitiu classificá-los como científicos.
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Metodologia 

Já discutido inicialmente sobre a questão histórica, o grafite como documento 
de pesquisa, e também sobre modelos de divulgação científica, apresentamos 
os casos de grafites que abordam temas científicos utilizados para a pesquisa:

Grafite “Meu Carro não polui” realizado em uma carroça de um catador 
de materiais recicláveis. Projeto Pimp My Carroça Idealizado pelo grafiteiro 
Mundano (Figura 01); Grafite da abelha “Save de Bees” realizado em uma 
parede pública  pelo grafiteiro Louis Masai (Figura 02);  Grafite “He Art 
Beats”. Um grafite de coração anatômico idealizado pelo grafiteiro Lonac 
(Figura 03); Grafite “Escher”, em homenagem ao arquiteto e artista Maurits 
Escher, e realizado pelo projeto Graffiti y Mates da Espanha (Figura 04); 
Grafite “Flamingo dissecado” realizado pelo grafiteiro Nychos (Figura 05).

Fig. 01: Carroça grafitada pelo Projeto Pimp My Carroça. 
Fonte: Rede social @pimpmycarroca
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Fig. 02: A abelha de “Save The Bees”. Fonte: ingervandyke.com

Fig. 03: O coração anatômico criado por Lonac. Fonte: site Hypeness
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Fig. 04:  Grafite Escher pelo projeto Graffiti y Mates. 
Fonte: site do projeto Graffiti y Mates

Fig. 05: Flamingo Dissecado grafitado 
por Nychos. 
Fonte:  site Rabbit Eye Movement



56    |  revista da graduação eba/ufrj

Para cada grafite em estudo, criamos e utilizamos um quadro para analisar 
características do grafite e da divulgação científica. Nas características do 
grafite entram os seguintes critérios: assunto (se está adequado às ciências 
exatas ou biológicas), contexto (questões sociais, culturais, temporais, e 
históricas que envolvem o grafite em análise), autor (biografia e interesses), 
acesso (facilidade de acesso do público em geral) e clareza ( se o grafite 
consegue ser “lido”, e não sofreu consequências danosas por ações naturais ou 
antrópicas). Quanto às características de divulgação científica, escolhemos 
critérios relacionados ao público (qual público alvo, a quem atingiu), 
mediação (se existiu a necessidade de alguém “explicando” sobre o grafite), 
conteúdo (narrativa visual do grafite), e o principal, cidadania (onde o objeto 
ou a ação de grafite coloca o receptor como cidadão).  Ao final, através do 
preenchimento desse quadro de critérios, analisamos de maneira geral se o 
grafite em questão pode ser considerado um potencial divulgador de ciências, 
de acordo com a bibliografia consultada. 

Considerando o comentário do próprio Lewenstein, de que, na prática, 
muitas experiências “combinam elementos dos diferentes modelos”, ao invés 
colocar as teses em julgamento, preferimos elencar os “elementos” salientados 
pelas experiências, acreditando ser esta a melhor contribuição que um artigo 
exploratório como este pode oferecer.

Em tese, o contexto é um elemento importante na leitura, ou interpretação, 
de um grafite científico. Nychos não o fomentou, nem ele surgiu 
espontaneamente a partir de sua obra. A despeito de toda cientificidade 
impregnada no autor e em sua obra, não encontramos notícia até o momento 
de que ela tenha estimulado uma atividade de divulgação científica. Os 
grafites de anatomia criados por ele parecem ter ficado circunscritas ao meio 
artístico. Mesmo quando ilustrou o prédio de uma escola, tratava-se de uma 
escola de artes visuais (a Miami Ad School, nos Estados Unidos ), durante um 
evento do mundo da arte (Art Base 2014 ). 

O caso de Lonac é diferente: ao apresentar seu coração ao mundo, pela 
internet, o grafiteiro croata deixou escapar uma frase (“the blood is pumping 
in a different direction”) que lançou luz sobre a verossimilitude da sua 
representação. A frase sugere que o próprio artista já havia sido tocado pela 
questão “científica”, enunciando a “perspectiva da ciência” como possível 
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contexto de interpretação. Alguns internautas aderiram espontaneamente e, 
sob essa luz, criticaram-lhe o conteúdo.

Masai e Mundano instanciam localmente contextos reconhecidos por 
uma boa parcela da população mundial – respectivamente, a conservação da 
biodiversidade e a sustentabilidade socioambiental.  Já Graffiti y Mates leva em 
seu contexto a democratização da ciência. Algo muito parecido com esse projeto 
espanhol acontece também na Austrália e recentemente no Rio de Janeiro. 

Uma iniciativa australiana, a Co-Lab: Science Meets Street Art , optou por 
induzir um contexto em que ciência e arte pudessem se encontrar: reúne 
anualmente, em Kingston, Camberra, jovens cientistas e grafiteiros para 
uma colaboração na produção de grafites inspirados em ciências, em eventos 
públicos realizados durante a Semana Nacional de Celebração da Ciência e 
da Tecnologia. A última edição foi realizada em 2017. (Figura 06)

Já em 2018 no Rio de Janeiro, um projeto chamado Grafite da Ciência 
preencheu os muros do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, onde na 
inauguração do projeto foi realizado um encontro entre artistas e cientistas 
para discutirem assuntos relacionados a arte e ciência. (Figura 07). E antes 
mesmo do Grafite da Ciência, o Rio de Janeiro também já abrigava o projeto 
Saúde e Arte de Rua, realizado pela prefeitura da cidade, estimulando hábitos 
de vida mais saudáveis. (Figura 08)

Outro elemento componente de atividades de divulgação científica é, 
assim queremos, sua causa. Por ansiar pela “ampliação do conhecimento e da 
compreensão do público leigo a respeito do processo científico e sua lógica” 
ou “esclarecer os indivíduos sobre o desvendamento e a solução de problemas 
relacionados a fenômenos já cientificamente estudados” e, assim, estimular-lhes 
a curiosidade científica (ALBAGLI, 1996), a causa da experiência Co-Lab ,  é 
“comunicar os interesses da comunidade científica” (LEWENSTEIN, 2003, p.4).
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Fig. 06: Grafite científico do Projeto Co-Lab. Fonte: site scstreetart.com
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Fig. 07: Painel do projeto Grafite da Ciência. 
Fonte: site Para Mulheres na Ciência.

Fig. 08: Grafite do projeto Saúde e Arte de Rua no Rio de Janeiro. Fonte: site da 
Prefeitura do Rio de Janeiro
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Essa causa alavanca críticas por sugerir “um déficit de conhecimento que 
deve ser preenchido, com a presunção de que, depois de corrigir o déficit, 
tudo será ‘melhor’”. Deve-se lembrar, no entanto, que os temas abordados 
nas experiências Co-Lab dificilmente adviriam do senso comum e talvez não 
fossem cogitados nem mesmo por artistas de rua, mas são (ao menos do ponto 
de vista dos cientistas) de interesse de todos. E no mínimo porque envolvem 
financiamentos, públicos e privados, cujos interesses devem ser monitorados, 
uma vez que aponta sobre  pesquisas que estão sendo realizadas.

O projeto Save the Bees também revela um esforço movido por uma 
causa, ambiental, que é subsidiada pelo conhecimento científico, portanto 
não é pela causa que os projetos de Constable (idealizadora do Co-Lab) e 
Masai podem ser diferenciados. 

Se a promoção da saúde é uma causa científica, como nos parece, o projeto 
Saúde e Arte de Rua, revela-se um interessante caso de fusão, pois além de 
estimular na população hábitos de vida mais saudáveis, também abraçou 
causas não-científicas como “Diversidade” (Religiosa, de Namoro, de Tipos 
de Família), “Cultura de Paz” e “Não à violência contra a mulher”.

Quanto à causa que move o projeto Pimp my Carroça, é declaradamente 
não-científica: “o que a gente fez”, lembra Mundano, “foi uma causa, os 
catadores”. Porém, neste caso, a ciência lhe fornece um discurso já legitimado 
para que se possa criar ressignificado a um negligenciado grupo de 
trabalhadores de rua.  Ou seja, é a ciência dentro das questões ambientais que 
age para que o lado social possa ser valorizado. 

Outro elemento notável nos casos estudados é a participação ou engajamento 
do público. No Co-Lab, constitui-se um receptor. Aos participantes dos eventos, 
oferece-se de fato um texto escrito com considerações sobre os cientistas, suas 
pesquisas e suas impressões quanto à parceria com um artista. Os projetos Save 
the Bees, de Masai, e Pimp My Carroça, de Mundano, por sua vez, revelam outra 
modalidade de participação que os próprios títulos dos projetos, contendo 
verbos no imperativo, parecem corroborar: a mobilização em favor da causa. 

Masai distribuiu sementes e vasos de planta para que participantes de uma 
ação de grafite colocassem em seus jardins e fortalecessem as populações de 
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abelhas. Uma cineasta teve a ideia de fazer um filme quando viu sua “abelha 
gigante no lado de um edifício”. Com uma causa científica, mas preconizando 
engajamento, Save the Bees é uma daquelas atividades que combinam 
elementos de diversos modelos, como observara Lewenstein, e com 
informações sobre questões científicas básicas (conteúdo científico) incluídas 
“nos materiais de base para atividades de engajamento público”.  Quanto ao 
Pimp My Carroça, reúne muitas das características de mobilização, basta 
observar as milhares de pessoas de vários países do mundo que participaram 
do financiamento e da execução dos grafites nas carroças.

Discussão

Por fim, cabe discorrer sobre a cientificidade de um grafite. A primeira questão 
que os casos da realidade nos suscitam é quanto à precisão das informações. 
O coração de Lonac, por exemplo, foi interpretado como informativo a sua 
revelia. Independentemente de sua beleza ou não, havia ali uma suposta 
imprecisão. Pergunta-se, daí, o quão tolerante à “licença poética” deve ser uma 
ação de divulgação científica que tem como documento um objeto artístico? 

Outro debate acerca da cientificidade também é saliente nos casos de uso: 
só a Ciência é “científica”? O que vem a ser o pensamento científico? O que 
diferencia conhecimento científico do que Lewenstein chamou de experiência 
leiga, que se forma com um conhecimento local acumulado? 

Não há como negar que Nychos, acostumado desde criança com a 
dissecação de animais de caça, detém um conhecimento “científico” sobre as 
anatomias que explora artisticamente. Constable (Co-Lab) atribuiu seu gosto 
pelo “meio ambiente e pela ciência em geral” a sua juventude numa fazenda 
de ovelhas. O projeto Save the Bees, de Masai, é tributário da observação 
de apicultores americanos, não de cientistas. E Mundano também não é 
cientista, mas sabe o suficiente a respeito de reciclagem e sustentabilidade para 
idealizar um projeto cujo sucesso muito deve à inteligência dos catadores, cuja 
experiência de trabalho nas ruas lhes permitiu apropriarem-se da metáfora 



62    |  revista da graduação eba/ufrj

proposta pelo “artivista”, traduzindo-a, inclusive, em sua própria voz. 
“Reciclem os políticos” surgiu da boca de um deles. Os exemplos mostram 
que há mais conhecimento científico na sociedade do que aquele extraído da 
Ciência – e não estaremos necessariamente lidando com crendices populares 
a- ou anti-científicas.

Conclusão

Para a questão sobre a existência de um potencial no uso do grafite em 
processos de comunicação e, mesmo, de democratização de questões e 
temas “científicos”, avaliamos que sim, o grafite é um documento de grande 
elasticidade funcional para tais fins. Quando à causa, foi produtivo tanto na 
veiculação de assuntos oriundos da Academia quanto dos de interesse mais 
próximo à população. A linguagem também se mostrou capaz de instigar 
formas de participação diversas (recepção, adesão, mobilização) e, quanto à 
sua cientificidade, há casos de uma divulgação científica inspirados, inclusive, 
no conhecimento proveniente da experiência leiga. 

Pareceram beneficiados especialmente aqueles usos de grafite que 
induziram ou aderiram a um contexto. As experiências descontextualizadas 
ou não suscitaram interpretação (Nychos) ou ela foi episódica (Lonac), 
confirmando as teorias pragmáticas da informação e as observações de que, 
espontaneamente, raramente lembramos da ciência.
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