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GOES, Beatriz; PEREIRA, Mirna Feitoza. Notícias em trânsito: a comunicação da notícia no 
jornalismo impresso a partir da dinâmica do espaço urbano. Relatório de iniciação científica 
do PIBIC/CNPq/FAPEAM . Manaus: 2011 
 
RESUMO    
 

O presente relatório apresenta resultados da pesquisa de iniciação científica na qual se buscou 
compreender a comunicação da notícia no jornalismo impresso a partir da dinâmica do espaço 
urbano nos cruzamentos de grande fluxo de veículos nas Avenidas Constantino Nery e 
Djalma Batista na cidade de Manaus (AM). É um fenômeno diário: jornaleiros se posicionam 
em cruzamentos, terminais, congestionamentos, entre outros espaços de tráfego intenso e ao 
fechar do semáforo, no caso do cruzamento, andam rapidamente em meio aos veículos 
anunciando diversos produtos, entre eles, o jornal impresso. E ao contrário do início da era 
moderna em que o leitor ia atrás da notícia ao se deslocar à banca de revistas, agora, a notícia 
percorre o caminho inverso, em um fenômeno totalmente inusitado: o de vir até o leitor. Com 
o intuito de identificar as qualidades do trânsito no cruzamento que interferiam na 
comunicação da notícia do jornalismo impresso, foram feitas diversas coletas de dados com o 
intuito de observar de maneira direta e assistemática que fatores e sistemas de signos estariam 
interferindo naquela comunicação. Para isso, foram escolhidos para  amostragem os 
cruzamentos das avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira e das avenidas Djalma Batista 
X João Valério. Por serem duas vias arteriais que ligam a região central e as zonas periféricas 
da cidade de Manaus(AM),as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, foram 
selecionadas como universo da pesquisa. A compreensão teórica dos processos comunicativos 
do jornalismo impresso foi feita a partir de uma visão transdisciplinar do objeto utilizando 
conceitos da comunicação, semiótica e geografia. Foram identificados a interferência do 
espaço urbano e do espaço semiótico na comunicação da notícia no cruzamento e para 
mostrar essa interferência foram eleitas três categorias : a faixa de pedestres,o semáforo e o 
sentido do fluxo de veículos.Constatou-se que essas três categorias interferiam na 
comunicação da notícia no cruzamento e o número de jornais vendidos foi utilizado apenas 
como um modo de explicitar como essa relação acontecia, lembrando que a pesquisa era 
qualitativa e não, quantitativa O objetivo foi a descrição das relações desse espaço que foi 
visto como um espaço de intersecção entre o espaço geográfico e o espaço semiótico. A 
presente pesquisa nos possibilitou  um melhor entendimento das relações que acontecem na 
cidade, esse ambiente extremamente dinâmico e rápido, mais precisamente da relação entre o 
trânsito no cruzamento e o jornal impresso. De modo geral, percebeu-se a importância de se 
estudar o papel da cidade como um espaço rico de relações e consequentemente, rico de 
comunicação.  

Palavras-chave: Jornalismo impresso, Espaço urbano; Semiosfera 
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GOES, Beatriz; PEREIRA, Mirna Feitoza. News on the move: the communication of news in 
print journalism from the dynamics of urban space. Scientific Initiation Report PIBIC / 
CNPq / FAPEAM. Manaus: 2011 
 
 
ABSTRACTS 
 
This report presents the results of scientific initiation in which one seeks to understand the 
communication of news in print journalism from the dynamics of urban space at the 
crossroads of major traffic flow in the Avenues Constantino Nery and Djalma Batista in 
Manaus (AM) . It is an everyday phenomenon: journeyman stand at intersections, terminals, 
traffic congestion, among other areas of heavy traffic and close to the light, in the case of the 
intersection, walking among the vehicles quickly announcing several products, among them 
the printed newspaper. And unlike the early modern era in which the player was behind the 
news to move to the newsstand, now, the news runs the opposite way, in a totally unexpected 
phenomenon: to come to the reader. In order to identify the qualities of traffic at the 
intersection to interfere in the communication of news print journalism, there have been 
several collections of data in order to observe directly and unsystematic factors and that 
systems of signs that would be interfering with communication. To do so, were chosen for 
sampling the crossings of avenues Constantino Nery and Pedro Teixeira and avenues Djalma 
Batista and João Valério. Because they are two arterial roads which link the central and 
peripheral areas of the city of Manaus(AM), and the avenues Constantino Nery and Djalma 
Batista, were selected as the survey. The theoretical understanding of communicative 
processes of print was made from a transdisciplinary vision of the object using the concepts of 
communication, semiotics and geography. We identified the interference of urban space and 
the semiotic space in the communication of news at the intersection and show that 
interference was elected three categories: the crosswalk, the traffic flow and direction of 
vehicles. It has been found that these three categories interfere with communication of the 
news at the intersection and the number of newspapers sold was used only as a way of 
explaining how this relationship occurs, noting that the research is qualitative and not 
quantitative, the goal is the description of the relationship of that space which is seen as a 
space of intersection between the geographical and semiotic space. This research enables us to 
better understand the relationships that give the city, this highly dynamic environment and 
fast, more precisely the relationship between the traffic at the intersection and the newspaper 
printed. In general, we find increasingly important to study the role of city as rich in 
relationships and therefore rich in communication. 
 

Keywords: print journalism, urban space; semiosphere 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Esta iniciação científica esteve vinculada ao projeto de pesquisa “Espaços 

semióticos urbanos: um estudo da comunicação a partir das interferências do espaço 

urbano na dinâmica dos sistemas de signos”, executado na UFAM, sob a coordenação 

da Profa. Dra. Mirna Feitoza Pereira, com financiamento do CNPq/Fapeam, Programa 

Primeiros Projetos (PPP). No âmbito deste projeto, que explorou  a cidade como espaço 

de produção de linguagem e comunicação, o consumo de notícias do jornalismo 

impresso no trânsito da cidade de Manaus, especialmente nos cruzamentos de grande 

fluxo, constituiu o objeto de estudos desta pesquisa. 

Pode-se dizer que o presente projeto contemplou a investigação de um fenômeno 

observável diariamente nas grandes cidades brasileiras: o consumo de notícias 

anunciadas pelos jornais impressos no espaço do trânsito. Posicionados em semáforos, 

congestionamentos, cruzamentos, terminais de ônibus, entre outros espaços de tráfego 

intenso, jornaleiros exibem as manchetes dos jornais diários movimentando-se por entre 

carros, enquanto motoristas, passageiros e transeuntes se apressam para ler os títulos e 

ver as fotos das chamadas das primeiras páginas, decidindo se compram ou não um 

exemplar.  

Entre os jornais que circulam no espaço do trânsito das grandes cidades 

brasileiras, além dos jornais da cidade onde se realizou esta pesquisa, estão o jornal 

Metrô News e o jornal Super Notícia, de São Paulo e Belo Horizonte, respectivamente. 

Com o slogan “São Paulo circula com ele”, o jornal Metrô News é distribuído 

gratuitamente de segunda a sexta, desde 1974, em todas as estações de metrô da cidade. 

Tornou-se, então, um exemplo de hábito de leitura em trânsito em São Paulo. São 150 

mil exemplares diários, com edição e distribuição realizadas pela Empresa Jornalística 
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Folha Metropolitana Ltda. O Super Notícia circula em meio ao trânsito de Belo 

Horizonte. Fundado em 1° de maio de 2002, o jornal da Sempre Editora Ltda já atinge 

uma circulação diária de 295 mil exemplares, segundo dados do Instituto Verificador de 

Circulação (IVC) do ano de 2010. Em estudo sobre o Super Notícia, Arruda (2009, p. 

66) fala sobre como “a venda desse jornal nas ruas, em meio a vias de grande fluxo de 

veículos, dá a cômoda opção ao leitor de adquirir seu exemplar em meio a correria do 

dia-a-dia”. 

O desafio desta pesquisa foi verificar de que modo ocorre o processo 

comunicativo da notícia do jornalismo impresso no espaço do trânsito. Trabalhou-se 

com a hipótese de que o trânsito, no momento em que os veículos enfileiram-se em 

congestionamentos, semáforos, cruzamentos, constitui um espaço de comunicação no 

qual funcionam linguagens, entre as quais, as notícias anunciadas pelos jornais diários. 

Supôs-se que, nesse espaço, as condições do trânsito interferem no funcionamento das 

linguagens e no consumo da notícia. 

A investigação do processo comunicativo da notícia do jornalismo impresso no 

trânsito ganhou especial relevância em Manaus em face do re-ordenamento provocado 

no mercado jornalístico local pelo jornal Dez Minutos. Lançado em 2008 e vendido 

exclusivamente nas ruas, em diversos pontos de venda, o jornal se tornou rapidamente o 

diário de maior circulação da capital, desbancando o jornal A Crítica – tido até então 

como o de maior circulação –, e o próprio Diário do Amazonas, principal produto 

jornalístico do grupo Ana Cássia, ao qual também pertence. Atualmente o jornal Dez 

Minutos é 13º jornal mais vendido do país, sendo o mais lido do Norte-Nordeste, 

chegando a 100 mil exemplares por dia, segundo o Instituto de Verificação de 

Circulação do País (IVC), estando à frente de diários de renome nacional, como Lance 
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(SP), Correio Braziliense (DF), O Dia (RJ), O Estado de Minas (MG), Valor 

Econômico (SP) e Jornal da Tarde (SP). 

A extraordinária circulação alcançada pelo jornal Dez Minutos, com venda 

realizada exclusivamente nas ruas1, por si só ressaltou a importância de um estudo sobre 

os processos comunicativos da notícia no espaço urbano, sobretudo considerando a crise 

que afeta os jornais impressos em todo o mundo, que têm diminuído drasticamente suas 

tiragens em face da migração cada vez maior de leitores para os meios digitais 

conectados à internet. Ao mesmo tempo, ao focar nos processos comunicativos no 

espaço urbano, a pesquisa apresenta uma contribuição diferenciada para as discussões 

científicas na área da Comunicação, onde a pesquisa e o ensino ainda são marcados 

pelas determinações dos meios tecnológicos, em detrimento das linguagens e dos 

espaços envolvidos na comunicação.  

Destaca-se dizer ainda que, embora latentes, as relações entre jornalismo e 

espaço urbano carecem de exploração científica. Ainda que a urbanização crescente da 

vida moderna figure no conjunto de fatores que impulsionaram o aparecimento dos 

estudos comunicação (vide Polistchuk & Trinta, 2003, p. 76; França, 2001, p. 52-53) e 

no desenvolvimento do próprio jornalismo (Pena, 2008, p. 36), esta aproximação ainda 

está por se desenvolver. Nesta pesquisa, as relações entre jornalismo e espaço urbano 

foram construídas a partir de conhecimentos gerados nas áreas da Comunicação, da 

Semiótica e da Geografia. 

A hipótese fundamentou-se no conceito de semiosfera, proposto por Yuri 

Lotman (1996), e no conceito de espaço, de Milton Santos (2006). Lotman (1996, p. 24) 

                                                           
1
 Isto implica dizer que o jornal não é vendido por assinatura, mecanismo que garante a manutenção da 

tiragem de grande parte dos jornais da chamada “grande imprensa”, tais como O Globo, Folha de S. 

Paulo e Estado de S. Paulo. 
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define semiosfera como o “espaço semiótico necessário à existência e ao funcionamento 

das linguagens, da comunicação, da semiose”. Conforme ele argumenta, fora da 

semiosfera não podem existir nem comunicação nem linguagens (LÓTMAN, 1996). 

Santos (2006, p. 61) pensa o espaço a partir da interação entre fixos e fluxos  sendo “os 

fixos [...] cada vez mais artificiais e fixados ao solo, e os fluxos instáveis, cada vez mais 

diversos, amplos, numerosos e rápidos”. Outros autores também colaboraram na 

construção da fundamentação teórica desta pesquisa, especialmente Ferrara (1986, 

2007, 2008, 2010), Machado (2001, 2003), Silva Junior (2008) e Rocha (2008).  

O objetivo geral da pesquisa foi evidenciar de que modo ocorre a comunicação 

da notícia do jornalismo impresso em meio aos cruzamentos das Avenidas Djalma 

Batista e Constantino Nery, tendo como objetivos específicos: (i) identificar na 

dinâmica do cruzamento as condições que interferem na comunicação da notícia; (ii) 

descrever as relações envolvidas no processo de comunicação da notícia em meio ao 

cruzamento; (iii) analisar o espaço do cruzamento como espaço de comunicação.  

Na primeira parte do relatório, apresenta-se a fundamentação teórica, que se 

divide em três sub-tópicos: (i) espaço de comunicação; (ii) espaço semiótico; (iii) 

espaço geográfico. Em espaço de comunicação fala-se da idéia de uma cidade como um 

espaço de relações, figurando, entre elas, a relação entre jornal e cidade. Já em um 

segundo momento, busca-se uma aproximação do conceito de semiosfera de Iúri 

Lótman para a compreensão da comunicação. Por último, no sub-tópico espaço 

geográfico, trata-se a cidade como fruto de uma relação entre fixos e fluxos. 

Na segunda parte do relatório, apresenta-se a metodologia que foi utilizada na 

pesquisa, com relação aos fins, a sua natureza e aos métodos de procedimento, além de 
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uma pequena explanação sobre a abordagem utilizada, o universo da pesquisa e sua 

amostragem. 

No fim, esse relatório se volta à análise dos dados e as considerações finais. A 

análise de dados se divide em três grandes categorias: (i) com relação ao espaço de 

comunicação; (ii) com relação ao espaço semiótico; (iii) com relação ao espaço 

geográfico.  

A execução desta iniciação científica contribuiu para alcançar dois dos objetivos 

específicos do projeto ao qual se vincula: (i) identificar possibilidades enunciativas da 

comunicação urbana; (ii) examinar as interferências do espaço urbano na enunciação da 

comunicação urbana e (iii) conceituar espaço urbano como espaço semiótico.  

O projeto desenvolveu-se dentro da linha de pesquisa “Linguagens da 

Comunicação”, no âmbito do Grupo de Pesquisa em Semiótica da Comunicação 

(certificado pela UFAM no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq). Nesse contexto, 

sua execução contribuiu para a investigação da cultura como espaço de produção de 

linguagem e comunicação, para o estudo das possibilidades enunciativas, das formas e 

dos gêneros em circulação na esfera da comunicação urbana. 

 

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 A Cidade como comunicação 

A cidade como campo de comunicação e lugar comunicacional. É a partir dessa 

perspectiva que se analisou o ambiente urbano, como um espaço que não é meramente 

um espaço geográfico, mas um espaço que é cheio de relações formando as chamadas 

“cidades midiáticas”. Segundo Rocha (2008, p. 91), cidades midiáticas são:  

Cidades que cada vez mais se estruturam em termos de processos 
comunicacionais. Imagens e imaginários, modos de viver nas cidades 
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que se espelham e se espalham através de veículos, formas e 
conteúdos midiáticos. Simbiose profunda entre o lugar midiático e o 
espaço-tempo urbanos. (ROCHA, 2008, p. 91).  

 

Neste contexto, a cidade passa a ser ela própria uma mídia, sendo o desafio 

compreender como a vida urbana se constitui por meio das relações comunicativas. No 

que toca ao jornalismo, se na aurora das sociedades modernas a leitura dos jornais 

seguia o ritmo das passantes que flanavam no nascente espaço urbano, na atual fase do 

capitalismo pós-industrial a leitura das notícias se dá em trânsito. Das bancas de revistas 

afixadas nas praças e passeios públicos, os jornais também passam a ser consumidos nas 

vias de grande fluxo e nos espaços de grande circulação das cidades: semáforos, 

congestionamentos, cruzamentos, terminais de ônibus, entre outros. Jornaleiros exibem 

as manchetes do dia movimentando-se em meio ao fluxo do trânsito, enquanto 

condutores de veículos, passageiros e transeuntes se apressam para ler os títulos e as 

fotos das chamadas da primeira página, decidindo se vão levar ou não um exemplar. 

Pryston(2008, p. 148-149) fala de como o jornal mudou graças a sua relação com a 

cidade, se transformando em de mídia estática para uma mídia genuinamente imersa no 

caótico fluxo do espaço urbano:  

O jornal é uma mídia das ruas, dos espaços urbanos. Agora é também 
um veiculo inserido no fluxo de dados da cidade informacional. A 
própria cidade se transforma nisso. Mantém-se a ligação do jornal 
com seu aspecto urbano. Muda a urbanidade, muda a forma como a 
urbanidade se apresenta ao jornal. (PRYSTON; CUNHA  apud 
JUNIOR, p. 148-149) 

 

Esses jornaleiros “usam” esse tempo do semáforo para vender seus impressos. A 

descrição que Mollier (2008, p.165) nos deu dos mascastes do século XIII até faz 

lembrar o  que acontece com esses “vendedores de rua” do século XXI: 

...esse gritadores de um gênero particular que utilizavam seu órgão 
vocal e sua gesticulação para interromper o passante, fazê-lo cair em 
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sua lábia, atraí-lo, por um momento, para seu universo mágico e fazê-
lo comprar o impresso que assegurava sua subsistência (MOLLIER, 
2008, p.165) 

 

Nunca talvez tenha sido tão estreita essa união que, curiosamente, se torna cada 

vez mais imperceptível, a união entre cidade e mídia, cidade e jornal. Perceber, pois, a 

cidade como campo de comunicação ser tornou relevante para sustentar a leitura 

proposta. 

2.2 O Espaço semiótico 

A cidade como um texto da cultura, é a partir desta concepção que se analisará o 

cruzamento, o objeto dessa pesquisa. Como a cidade é um espaço constituído por 

diversas relações, ela se enquadra no conceito de texto da cultura dado por Ramos et 

al(2007, p.31): 

O texto possui um mecanismo dinâmico na cultura. Ele mantém uma 
relação direta com a linguagem que precede e também é um gerador 
de linguagens, pois o texto é um espaço semiótico em que há a 
interação... (RAMOS et al, 2007, p. 31) 

A cidade, então, é um texto cultural por ser uma um mecanismo gerador de 

linguagens e por ser um espaço semiótico onde há a interação entre diferentes e infinitos 

sistemas de signos.   

Outro conceito igualmente importante na abordagem semiótica é o conceito de 

espaço semiótico, ou semiosfera, como define Lótman (1996, p. 24): 

...todo el espacio semiótico puede ser considerado como um 
mecanismo único (si no como um organismo). Entonces resulta 
primario no uno u otro ladrillito, sino el gran sistema, denominado 
semiosfera. (LÓTMAN, 1996, p.24). 

Por analogia ao conceito de biosfera, o Lótman (1996, p. 22) propõe a 

semiosfera como o “espaço semiótico da cultura, uma esfera em que os sistemas de 

signos encontram-se em interação”: 
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…no exiten por si solos en forma aislada sistemas precisos y 
funcionalmente unívocos que funcionan realmente. La separación de 
éstos está condicionada únicamente por uma necesidad heurística. 
Tomado por separado, ninguno de ellos tiene, em realid, capacid de 
trabajar. (LÓTMAN, 1996, p. 22) 

A importância da relação entre os sistemas de signos para o funcionamento da  

semiosfera é destacada pelo autor (LÓTMAN, 1996). Pode-se dizer então, que a 

semiosfera é fruto da relação entre os sistemas de signos e sem essa relação ela não 

existiria. Outra condição fundamental para a existência da semiosfera é a sua 

heterogeneidade. Para além da existência e da relação dos sistemas de signos, os 

sistemas de signos são diferentes entre si: “La heterogeneidad semiótica presupone la 

heterogeneidad estructural. Desde este punto de vista, la diversid estructural de la 

semiosfera constituye la base de su mecanism.” (LÓTMAN, 1996, p. 36) 

O autor define, então, a heterogeneidade como a base do mecanismo da 

semiosfera (LÓTMAN, 1996). A semiosfera não se restringe, contudo, apenas a uma 

união entre distintos sistemas de signos, ela é uma categoria única: 

...pode ser vista como um ambiente no qual diversas formações 
semióticas se encontram imersas em diálogo constante, um espaço-
tempo, cuja existência antecede tais formações e viabiliza seu 
funcionamento, enquanto torna possível o seu próprio ciclo vital. 
(RAMOS et al, 2007, p. 34) 

Ou seja, na semiosfera tempo e espaço são categorias singulares. Ferrara(2008, 

p. 84) fala que “se forem considerados em suas dimensões funcionais,  o  tempo e o 

espaço terão um vínculo relacional, uma confluência no domínio físico”. O 

cruzamento,então, escolhido como amostragem dessa pesquisa, se mostrou como um 

grande exemplo da confluência entre tempo e espaço.  

Um conceito chave para se entender a dinâmica desse espaço-tempo, que é a 

semiosfera, é o conceito de fronteira. Ao definir frontera, Lótman (1996, p. 26) afirma: 



15 

 

“La función de toda frontera y película (…) se reduce a limitar la penetración de lo 

externo en lo interno, a filtrarlo y elaborarlo adaptivamente.” (Lótman, 1996, p.26) 

É na fronteira que os sistemas de signos trocam informações e, é ela que filtra as 

linguagens e textos que entram e que saem da semiosfera. 

Se é a partir da dinâmica das relações dos sistemas de signos que se configura o 

espaço semiótico, faz- se necessário, assim, tratar do conceito de signo. Sebeok (1997, 

p. 51) entende o signo como a “ação de representar uma coisa que está no lugar de outra 

para alguém ou para um organismo”. Machado(2001, p. 281), porém, chama a atenção 

para o fato de que “o signo não tem uma representação limitada; um signo para uma 

pessoa ou comunidade não é um signo para todos, indiscutivelmente”. Tudo depende da 

informação que o signo passa aquela pessoa. Um grande exemplo disso é a própria 

seleção dos sistemas de signos escolhidos como categorias para a análise nessa pesquisa 

da comunicação da notícia do jornalismo impresso no cruzamento. As categorias 

selecionadas não são por si só, um resultado fixo e definitivo dos sistemas de signos que 

atuam na comunicação nos cruzamentos estudados. Elas são apenas algumas das 

milhares de possibilidades de sistemas de signos atuantes ali. Até porque a própria 

comunicação é dinâmica, mudando com o tempo.  

A produção de sentido ou a produção de signos ocorre através de um processo 

chamado de semiose. Machado (2001, p. 282) assim define semiose: 

A semiose, vale dizer, a focalização das instâncias de comunicação 
como lugar de produção de mensagem, isto é, de transformação da 
informação em signo; de geração e circulação de sentido; de 
construção de campos de significação; de criação de circuitos de 
respondibilidade. (MACHADO, 2001, p.282) 
 

A autora ressalta a importância do processo de semiose para a abordagem 

semiótica, afirmando que é através dela que se produz os signos sem os quais não 
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haveria comunicação (MACHADO, 2001). Lembrando que para a abordagem 

semiótica, a comunicação não é apenas uma troca de informações entre um emissor e 

um receptor, mas sim, uma relação constante de diálogo em que um emissor envia a 

mensagem, um receptor a recebe e a decodifica para, logo depois, a recodificar e enviar 

a um outro receptor que vai fazer o processo novamente em um ciclo infinito. 

Portanto, ver a cidade como um texto da cultura a partir de uma abordagem 

semiótica é ver a cidade como produtora de linguagens através da relação entre seus 

sistemas de signos. A semiótica vem, então, como uma ciência para o estudo da 

linguagem e como tal, para o estudo dos sentidos. 

2.3 O Espaço geográfico 

Trabalhar a cidade é, acima de tudo, reconhecer a importância do espaço 

geográfico. Afinal, é nele que acontecem as ações dos sujeitos no mundo. Para 

Santos(2006, p.82) o “espaço é a ação do homem e seus objetos na terra, na qual ele cria 

novas formas de produzir e sobreviver”:  

As ações resultam de necessidades, naturais ou criadas. Essas 
necessidades: materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, 
morais, afetivas, é que conduzem os homens a agir e levam as 
funções. Essas funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar 
nos objetos. (SANTOS, 2006, p. 82) 

 

Ou seja, são as ações, que vão levar à criação do espaço. Por isso, o espaço não é 

uma categoria abstrata, mas onde se materializa a vida humana, onde a sociedade 

interage. E é por meio da técnica que o homem vai se relacionar com o lugar em que 

vive. Santos (2006, p. 29) caracteriza as técnicas como meios utilizados pelo homem 

para produzir e criar espaço. Assim,“técnicas são um conjunto de meios instrumentais e 

sociais, com os quais o homem realiza a sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria 

espaço” (SANTOS, 2006, p. 29). Dentro da abordagem que o autor faz do espaço 
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geográfico, ele também apresenta os conceitos de fixos e fluxos. Desse modo, segundo 

Santos (2006, p. 62):  

 

Fixos e fluxos juntos, interagindo, expressam a realidade geográfica e 
é desse modo que conjuntamente aparecem como um objeto possível 
para a geografia. Os fixos são cada vez mais artificiais e mais fixados 
ao solo; os fluxos são cada vez mais diversos, mais amplos, mais 
numerosos, mais rápidos.(SANTOS, 2006, p. 62) 

 

Observa-se que o autor define fixos e fluxos, sendo os fixos estáveis e os fluxos 

instáveis (SANTOS, 2006). A dificuldade esteve em apreender os fluxos, estudá-los, 

observá-los. Um grande exemplo disso foi a própria iniciação científica, “Notícias em 

trânsito”. Ela teve como objeto de estudo o trânsito como espaço de comunicação, mas 

precisamente, os cruzamentos das Avenidas Djalma Batista e Constantino Nery. 

Contudo, o trânsito não é estático, não é fixo. Ele muda com o passar do tempo.    

A cidade é ainda um resultado da ligação entre espaço e lugar. Contudo, ao 

contrário do que o senso comum afirma, espaço e lugar são coisas diferentes. Borelli; 

Oliveira (2008, p.115) define:  

Existe espaço sempre que se leva em conta vetores de direção, 
quantidade de velocidade e a variável tempo [...] O espaço estaria para 
o lugar como a palavra quando falada, quando percebida na 
ambigüidade de uma efetuação [...] Diversamente do lugar, não tem a 
univocidade nem a estabilidade de um “próprio” [...] o espaço é um 
lugar praticado. Assim, a rua geometricamente definida por um 
urbanismo é transformada em espaço pelos pedestres.(BORELLI; 
OLIVEIRA, 2008, p.115) 

 

O lugar só vira espaço quando um sujeito atribui um sentido a ele, agindo-o e 

transformando-o conforme (BORELLI; OLIVEIRA, 2008). É algo que pode ser visto 

nas avenidas e nas ruas por todos os lugares das grandes cidades brasileiras, onde 

circulam personagens que, com suas práticas, marcam-na e agem sobre ela, 

modificando-a. Um grande exemplo disso são os jornaleiros que atuam sobre diversos 
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cruzamentos. O cruzamento, de lugar, vira espaço, pois esse vendedor de rua atribuiu 

um significado a ele. De um lugar de espera passa a ser um inusitado ponto de vendas. 

Ferrara (2010, p. 174) nos faz pensar na relação entre o espaço e a cidade. 

Por mais que os conceitos de espaço e cidade se relacionem, eles não são iguais: 

Hibridizam-se o urbano e a cidade, o concreto e o intangível, o urbano 
construído e a cidade habitada. Desponta a contradição inerente ao 
espaço urbano: enquanto matéria funcional, jamais poderia agasalhar a 
conexão social e, muito menos, a rede de subjetividades que 
caracteriza a cidade (...) (FERRARA, 2010, p. 174) 

 

A autora nos mostra como a cidade pode adquirir outras funções, além das 

funções físicas, materiais, que têm o espaço urbano, podendo assim, ser considerada um 

fenômeno específico (FERRARA, 2010). Para Ferrara(2010, p.168) o que caracteriza o 

espaço urbano são suas funções fixas e predeterminadas, “o que caracteriza a cidade, 

para ela, por outro lado, são suas relações sociais, suas trocas, o cotidiano imprevisível”. 

E todos esses papéis desempenhados pela cidade, não estão prontos, ali, indicados por 

uma seta. Ferrara (2007, p. 11) reconhece a importância do observador nos estudos 

sobre a cidade: 

(...) perceber a cidade não é uma manifestação dela, mas um modo de 
fazê-la significante para um percepção que lhe empresta significado.  
A percepção da cidade não está nela, mas na própria inteligência que a 
percebe (...) (FERRARA, 2007, p.11) 

 

Ou seja,  a cidade está lá, com seus milhares de significados e facetas. Tudo está 

lá, mas precisa-se de um observador que crie algum sentido para aquelas imagens.  

A forte articulação entre cidade e espaço mostra como foi importantíssima a 

contribuição que a geografia pôde dar para esta iniciação cientifica. Espaço 
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diversificado, agido, praticado. Espaço que contém não fixos, mas infinitos e distintos 

fluxos. É através dessa noção que se buscou compreender a cidade.  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Uma vez que se construiu a partir da intersecção de conhecimentos da 

Comunicação, da Semiótica e da Geografia, a pesquisa adotou uma abordagem 

transdisciplinar dos processos comunicativos. A  transdisciplinaridade está em meio a 

diversas disciplinas e procura  entender o mundo através de uma unidade do saber 

(RAMOS, 2009). De acordo com Ramos (2009, p.15), essa abordagem “reintegra o 

sujeito na construção do conhecimento [...] ultrapassando o pensamento clássico e 

abarcando vários níveis da realidade”. 

Com relação aos fins, tratou-se de pesquisa básica, voltada à compreensão 

teórica dos processos comunicativos do jornalismo impresso a partir de uma visão 

semiótica transdisciplinar, adotando o ponto de vista semiótico para os estudos da 

comunicação. Na abordagem semiótica da comunicação, a semiose é o que permite 

“focalizar as instâncias da comunicação como lugar de produção de mensagem, de 

transformação da informação em signo, de geração e circulação de sentido, de 

construção de campos de significação [...]”. (Machado, 2005, p.282). 

Em sua natureza, a pesquisa foi qualitativa, pois buscou o reconhecimento das 

qualidades que constituem o trânsito como espaço comunicativo. Para Minayo (2001, p. 

14), a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações”. Com relação aos objetivos, tratou-se de pesquisa descritiva, uma vez que 

se ocupou em descrever as características do processo de comunicação da notícia em 

meio ao trânsito. 
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Com relação aos métodos de procedimentos, envolveu pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de levantamentos, 

leituras, fichamentos, resumos e resenhas de referências teóricas já analisadas e 

publicadas em meios impressos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, página de 

web sites sobre o tema estudado. A pesquisa de campo envolveu coleta de dados por 

meio de observação estruturada de modo indireto, com registro realizado em formulário 

desenvolvido especialmente para este fim (ver Apêndice). O instrumento de coleta foi 

montado a partir de observações assistemáticas de reconhecimento do objeto e do 

avanço na assimilação da fundamentação teórica empregada. 

O universo da pesquisa foi constituído por cruzamentos das avenidas Djalma 

Batista e Constantino Nery, entre os quais foram escolhidos dois, um de cada avenida, 

para compor a amostragem: (i) cruzamento das avenidas Constantino Nery X Pedro 

Teixeira; (ii) cruzamento das avenidas Djalma Batista X João Valério . As duas 

avenidas foram escolhidas por se tratarem duas vias arteriais de ligação entre a região 

central e as zonas periféricas da cidade de Manaus. Os procedimentos de observação 

foram realizados no mês de abril. Os períodos de observação ocorreram no turno 

matutino, momento em que os jornais são vendidos.  

Os dados coletados foram analisados por meio de análise interpretativa, 

especialmente à luz dos conceitos de semiosfera (Lotman, 1996) e espaço (Santos, 

2006), envolvendo (i) formulação de afirmações, principalmente através de indução; (ii) 

revisão do corpo de dados para testar e tornar a testar a veracidade das afirmações em 

face das evidências, e (iii) reformulação das afirmações, sempre que isso se tornar 

necessário. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Com relação ao espaço de comunicação 

A dinâmica da comunicação da notícia no cruzamento é fruto da relação entre 

espaço geográfico e o espaço semiótico. Ambos estão interferindo na comunicação da 

notícia do jornalismo impresso nesse grande espaço de comunicação que é o 

cruzamento. O espaço geográfico interfere como o seu próprio fluxo de veículos e o 

espaço semiótico interfere com os seus sistemas de signos. O desafio esteve em tentar 

reconhecer algumas dessas interferências que atuam nos cruzamentos escolhidos para a 

amostragem dessa pesquisa, no caso os cruzamentos das avenidas Constantino Nery X 

Pedro Teixeira e das avenidas Djalma Batista X João Valério na cidade de Manaus.  

Nas figuras 1 e 2, estão destacados em vermelho os cruzamentos que compõem a 

amostragem dessa pesquisa. As figuras apresentam uma visão via satélite pelo programa 

Googlemaps dos cruzamentos das avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira e 

Djalma Batista X João Valério, respectivamente. 

 

 

Figura 1. Cruzamento das avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira 
 
FONTE: Retirado de http://maps.google.com.br/ > Acesso em 19 de maio 2011  
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Figura 2. Cruzamento das avenidas Djalma Batista X João Valério 
 
FONTE: Retirado de http://maps.google.com.br/ > Acesso em 19 de maio 2011  

 

Já as figuras 3 e 4 trazem uma visualização mais próxima feita por um registro 

fotográfico dos cruzamentos das avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira e Djalma 

Batista X João Valério, nessa ordem. 

 

Figura 3. Cruzamento das avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira 

FONTE: GOES, Beatriz. Sem título. 2011. Fotografia Digital. 
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Figura 4. Cruzamentos das avenidas Djalma Batista X João Valério 

FONTE: GOES, Beatriz. Sem título. 2011. Fotografia Digital. 

Foram identificados a interferência do espaço urbano e do espaço semiótico na 

comunicação da notícia no cruzamento e para mostrar essa interferência foram eleitas 

três categorias: a (i)faixa de pedestres e o (ii)semáforo no espaço semiótico e o (iii) 

sentido do fluxo de veículos no espaço geográfico. 

No espaço semiótico, entre infinitos sistemas de signos existentes, a faixa de 

pedestres e o semáforo foram escolhidos como signos essenciais dessa semiosfera. No 

espaço geográfico identificou-se o sentido do fluxo de veículos como fundamental para 

se entender as relações existentes nos cruzamentos.  

Em cada uma dos sub-tópicos das duas categorias apresentadas se tentou, 

respectivamente, descrever as características da categoria apresentada e descrever as 

relações que ocorrem em cada um dos dois cruzamentos da amostragem dessa pesquisa 
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relacionando-os, sempre que se puder, com os conceitos advindos da Semiótica e da 

Geografia.  

4.2 Com relação ao espaço semiótico 

4.2.1 Faixa de pedestre 

A faixa de pedestre ou faixa de segurança é uma sinalização horizontal, 

geralmente constituída por uma série de retângulos brancos sucessivos, que delimita 

uma área para a travessia dos pedestres em avenidas e vias em geral.   

No cruzamento, a faixa de pedestres funciona como um sistema de signos que 

interfere na comunicação da notícia do jornal impresso. É a faixa de pedestres que 

delimita o espaço da comunicação das notícias do jornalismo impresso em meio ao 

cruzamento. Nos cruzamentos escolhidos para a amostragem dessa pesquisa, avenidas 

Constantino Nery X Pedro Teixeira e Djalma Batista X João Valério, os jornaleiros só 

passam a andar em meio aos veículos a partir da faixa de pedestres. Em um primeiro 

momento, anunciam as notícias do jornal impresso na faixa para as pessoas que por ali 

circulam e só depois anunciam as notícias do jornalismo impresso para os carros 

parados nas filas que se seguem.  

É interessante observar as possíveis interpretações que podem ser obtidas a partir 

da observação da faixa de pedestres. Para uma abordagem geográfica, a faixa de 

pedestres é fixo puro já para uma abordagem semiótica, a faixa é um fluxo.  

O espaço de comunicação da notícia do jornalismo impresso em meio ao 

cruzamento é delimitado pela faixa de pedestre enquanto o tempo de comunicação da 

noticia do jornalismo impresso é delimitado pelo tempo do semáforo vermelho e a 

semiosfera é o grande sistema e ambiente  onde essas duas categorias se encontram em 
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diálogo constante funcionando, como afirma Ramos et al(2007), como um espaço-

tempo. 

4.2.2 Semáforo   

O semáforo é também conhecido como sinaleira, farol ou sinal. É um 

instrumento utilizado para controlar o tráfego de veículos e de pedestres nas grandes 

cidades em quase todo o mundo.  É composto geralmente por três círculos de luzes 

coloridas. O círculo verde significa siga, o amarelo, atenção e o vermelho, pare. O 

semáforo funciona, no cruzamento, como um sistema de signos. Ao olhar aquele 

instrumento, o motorista já reconhece seu significado. Não há alguém gritando o que 

cada cor significa ou uma placa por escrito explicando detalhamente como esse 

instrumento funciona, mas uma preparação anterior daquele motorista para lidar com 

aquele signo. Mas, mais do que isso, o semáforo funciona no cruzamento como um 

“adestrador” daquele fluxo de veículos que vem das duas avenidas que “se cortam” para 

formar aquele cruzamento. O semáforo organiza o espaço do cruzamento, domestica-o.   

4.2.3 Tempo do semáforo  

Constata-se que no cruzamento, o tempo  do semáforo é o próprio tempo da 

comunicação.O jornaleiro só passa a andar entre os carros com os jornais impressos em 

mãos, quando o semáforo está vermelho. Ou seja, o seu tempo de comunicar aquelas 

notícias no cruzamento é um tempo que já foi previamente definido pelo semáforo, mais 

especificamente, pelo semáforo vermelho.   

Ressalta-se porém, que existem mudanças no tempo do semáforo, ele não é 

constante, varia de acordo com a via observada, com o sentido da via observada e com o 

horário em que  foi observado. Por isso, em cada um dos dois cruzamento estudados, o 

da Constantino Nery X Pedro Teixeira e o da  Djalma Batista X João Valério, existem 
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diferentes tempos de semáforo. Se foi  levado em conta, em especial, o tempo do 

semáforo vermelho, pois é nele que acontece a comunicação da notícia no jornalismo 

impresso.  

Uma constante usada ao se interpretar o tempo do semáforo foi o horário em que 

se foi observado, pois ele não mudou em nenhum dos dias da coleta de dados. Todas as 

coletas de dados foram feitas no horário de  6:30 as 8:00 em cada um dos dois 

cruzamentos. Foi escolhido este horário pois ele consiste no horário de pico de fluxo de 

veículos, pela manhã, nesses cruzamentos, segundo dados obtidos junto ao orgão 

responsável pelo trânsito na cidade de Manaus, ManausTrans.  

O quadro 1 mostra o tempo do sinal vermelho de cada sentido do fluxo de 

veículos do cruzamento das avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira. Ressalta-se 

que esse tempo de semáforo vermelho foi constante nos três dias de coleta de dados que 

ocorreram em 04/06/08 de abril de 2011, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, 

respectivamente. 

Sentido do fluxo de veículos Tempo do sinal vermelho(segundos) 

Avenida Constantino Nery sentido zona 
norte para zona sul 

 

1:20 
0:30 

Avenida Constantino Nery sentido zona 
sul para zona norte 

1:20 
0:30 

Avenida Pedro Teixeira sentido zona 
centro-oeste para zona centro-sul 

 

1:25 
0:30  

 
Avenida Pedro Teixeira sentido zona 

centro-sul para zona centro-oeste 
1: 25 
1: 20 

Quadro 1. Tempo do semáforo vermelho de cada sentido de fluxo de veículos no cruzamento das 
avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira 

 

Observa-se pelo quadro mostrado acima que no cruzamento das avenidas  

Constantino Nery X Pedro Teixeira , em geral,  existem três tempos de semáforo 
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vermelho que variam de acordo com a via e o sentido dos veículos. E em cada semáforo 

de cada sentido de cada avenida existem dois tempos de semáforo vermelho.  O 

jornaleiro que estiver posicionado na Avenida Constantino Nery no sentido zona norte 

para zona sul terá o seu tempo de comunicação de 1:20 segundos ou 30 segundos, 

enquanto o jornaleiro que estiver posicionado na Avenida João Valério sentido zona  

centro-oeste  para zona  centro-sul terá seu tempo de comunicação de 1:25 segundos ou 

30 segundos, por exemplo.   

O quadro 2 mostra o tempo do sinal vermelho de cada sentido do fluxo de 

veículos do cruzamento das avenidas Djalma Batista X João Valério. Ressalta-se que 

esse tempo de semáforo vermelho foi constante nos três dias de coleta de dados que 

ocorreram em  25/27/29 de abril de 2011, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, 

respectivamente. 

Sentido do fluxo de veículos Tempo do sinal vermelho(segundos) 

Avenida Djalma Batista sentido zona 
norte para zona sul 

1:40  

Avenida Djalma Batista sentido zona sul 
para zona norte 

1:40 

Avenida João Valério sentido zona centro-
sul para zona centro-oeste 

1:05 

Quadro 2. Tempo do semáforo vermelho de cada sentido de fluxo de veículos no cruzamento das 
avenidas Djalma Batista X João Valério 

 

Observa-se pelo quadro mostrado acima que no cruzamento das avenidas 

Djalma Batista X João Valério existem dois tempos de semáforo vermelho que variam 

de acordo com a via e o sentido dos veículos. Em um primeiro momento, seguem os 

veículos da avenida Djalma Batista nos dois sentidos e em um segundo momento, 

seguem os veículos da João Valério no sentido zona centro-sul para zona centro-oeste, 
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único sentido possível. Sendo assim, os dois sentidos da avenidas Djalma Batista, 

seguem e param ao mesmo tempo tendo por conseqüência, o mesmo tempo de semáforo 

vermelho. Enquanto, na avenida João Valério os veículos seguem e param em um 

tempo de semáforo diferente, no caso,  em tempo menor, como mostra a tabela em seu 

tempo de semáforo vermelho. Ou seja, o jornaleiro que estiver posicionado na Avenida 

Djalma Batista terá o seu tempo de comunicação maior que o jornaleiro que estiver 

posicionado na avenida João Valério. 

Mas será que o tempo do semáforo vermelho favoreceu a comunicação da 

notícia? Tentou-se  responder essa questão a partir dos cruzamentos escolhidos para 

amostragem dessa pesquisa. 

Se tratando do cruzamento das avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira, 

partiu-se do dado de que cada sentido do fluxo de veículos, nesse cruzamento, tem dois 

tempos de semáforo vermelho, um após o outro. Então, para se ter uma melhor 

visualização do tempo total de semáforo vermelho em cada sentido do fluxo de 

veículos, somou-se esses dois tempos. O desafio foi verificar se o tempo de semáforo 

favoreceu a comunicação da notícia nesse cruzamento usando dados obtidos nos três 

dias coleta, no caso, nos dias 04/06/08 de abril de 2011. Se usou o número de jornais 

vendidos nesses três dias de coleta apenas à título de visualização de como esse tempo 

de semáforo poderia estar ou não influenciando na comunicação da notícia já que essa 

pesquisa, em sua natureza, é qualitativa e não, quantitativa. 

O quadro 3 mostra o número de jornais que foram vendidos em cada tempo de 

semáforo vermelho, cada um com seu respectivo sentido do fluxo de veículos, no 

cruzamento das avenidas Constantino Nery X Pedro Teixeira nos três dias de coleta de 

dados.  
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Sentido do fluxo de veículos / Tempo do 
sinal vermelho(segundos) 

Número de jornal vendidos de um total de 
150 

Avenida Constantino Nery sentido zona 
norte para zona sul (1:50) 

36 

Avenida Constantino Nery sentido zona 
sul para zona norte (1:50) 

22 

Avenida Pedro Teixeira sentido zona 
centro-oeste para zona centro-sul  

(1:55) 

36 

Avenida Pedro Teixeira sentido zona 
centro-sul para zona centro-oeste 

(2:45) 

56 

Quadro 3. Número de jornais vendidos de um total de  150(cento e cinqüenta)  no cruzamento das 
avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira nos dias 25/27/29 de abril de 2011 no horário das 6:30 as 
8:00 am em cada tempo de semáforo vermelho, cada um com seu respectivo sentido do fluxo de veículos.  

 

Constatou-se que na Avenida Pedro Teixeira sentido zona centro-sul para zona-

centro-oeste , onde há o maior tempo de semáforo vermelho, ocorreu o maior número de 

vendas de jornais.  

O quadro 4 mostra o número de jornais que foram vendidos em cada tempo de 

semáforo vermelho, cada um com seu respectivo sentido do fluxo de veículos, no 

cruzamento das avenidas Djalma Batista X João Valério nos três dias de coleta de 

dados.  

Sentido do fluxo de veículos/ Tempo do 
sinal vermelho(segundos) 

Número de jornais vendidos 

Avenida Djalma Batista sentido zona 
norte para zona sul (1:40) 

36 

Avenida Djalma Batista sentido zona sul 
para zona norte (1:40) 

0 

Avenida João Valério sentido zona 
centro-sul para zona centro-oeste (1:05) 

25 
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Quadro 4. Número de jornais vendidos de um total de 61(sessenta e um) no cruzamento das avenidas 
Djalma Batista e João Valério em cada em cada tempo de semáforo vermelho, cada um com seu 
respectivo sentido do fluxo de veículos nos dias 25/27/29 de abril de 2011 no horário das 6:30 as 8:00 am. 

Foi observado que o maior número de vendas de jornais ocorreu na Avenida 

Djalma Batista sentido zona norte para zona sul onde o tempo de semáforo é maior, no 

caso, 1:40 segundos. Na mesma avenida, no sentido oposto, que também tem o mesmo 

tempo de semáforo vermelho, não houve venda de jornais nos três dias já que não havia 

jornaleiro no local. Este fato será abordado quando se falar de sentido do fluxo de 

veículos. 

Os dados mostraram que o tempo do semáforo pode estar influenciando na 

comunicação da notícia, sendo ele próprio, o tempo de comunicação da notícia. Quando 

o tempo do semáforo vermelho é maior, consequentemente, o tempo de comunicação é 

maior favorecendo o consumo de notícias, por exemplo. Quando o tempo do semáforo 

vermelho é menor, conseqüentemente, o tempo de comunicação é menor, 

desfavorecendo o consumo de notícias. 

 

4.3 Com relação ao espaço geográfico 

4.3.3 Sentido do fluxo de veículos 

O sentido do fluxo de veículos se mostrou como uma condição para que exista a 

comunicação da notícia do jornalismo impresso em meio aos cruzamentos. É  o fluxo 

geográfico da própria cidade que vai permitir a comunicação da notícia desse jornalismo 

nos cruzamentos. 

A notícia “do jornal impresso”, que foi objeto dessa pesquisa, só é 

“comunicada” pela manhã, ou seja, por consequência, só existem jornaleiros nos 

cruzamentos pela manhã, e o mais importante: esses jornaleiros agem de acordo com o 

sentido do fluxo de veículos de cada avenida de cada cruzamento em que estão 
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inseridos. Ou seja, o jornaleiro se relaciona com a cidade de uma forma intencional 

tendo um movimento consciente e voluntário. Um grande exemplo disso, é a sua 

localização no cruzamento. Entre as várias opções de localização que tem nas avenidas 

(lembrando que cada avenida tem, normalmente, dois sentidos de fluxo de veículos), o 

jornaleiro acaba preterindo estar no sentido com um maior número de veículos, o que na 

manhã, acaba sendo o sentido bairro/centro, ou seja, pessoas que se deslocam de casa 

para o trabalho.  

As figuras 5 e 6 trazem uma visualização dos sentidos dos fluxos de veículos dos 

cruzamentos escolhidos para amostragem nessa pesquisa: o cruzamento das avenidas 

Constantino Nery X Pedro Teixeira (figura 5)  e o cruzamento das avenidas Djalma 

Batista X João Valério (figura 6) conforme dados concedidos pelo órgão responsável 

pelo trânsito na cidade de Manaus, ManausTrans.   
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Figura 5. Possíveis sentidos do fluxo de veículos no cruzamento das avenidas Constantino Nery X Pedro 
Teixeira 

FONTE: G:\IMTRANS 2008\PESQUISA DE TRÁFEGO\TABULAÇÃO_2008\Av.Constantino Nery X 
Av.Pedro Teixeira_08,14,15,10,08.xls 

INFOGRÁFICO: TEÓFILO, Bárbara. Sem Título. 2011.  

 

 
Figura 6. Possíveis sentidos do fluxo de veículos no cruzamento das avenidas Djalma Batista X João 
Valério 

FONTE: G:\IMTRANS 2007\PESQUISA DE TRÁFEGO\TABULAÇÃO_2008\Av.Djalma Batista X 
Av.João Valério_08,14,15,10,08.xls 

INFOGRÁFICO: TEÓFILO, Bárbara. Sem título. 2011. 

 
 

Para fins de análise, foi-se levado em conta a divisão da cidade adotada pela 

prefeitura municipal  de Manaus em Lei Orgânica do Município de Manaus devido 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV. Segundo Lei n. 287, de 23 

de maio de 1995, Manaus está dividida em 6 zonas administrativas: Norte, Leste, Sul, 

Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste totalizando 56 bairros.  Os dois cruzamentos 

escolhidos para amostragem dessa pesquisa estão localizados na zona centro-sul da 

cidade que engloba grandes prédios comerciais, três shoppings centers, nobres bairros 



33 

 

residenciais como Vieiralves e Adrianópolis. Faz-se também um destaque para outras 

duas zonas da cidade, a zona norte e a zona sul. A zona sul de Manaus é uma região 

administrativa onde se encontram importantes zonas comerciais da cidade como o 

Centro, o Distrito Industrial I e a Praça XIV. A zona norte é a segunda maior região da 

cidade e abriga grandes bairros residenciais como a Cidade Nova, Nova Cidade e Novo 

Israel. 

O quadro 5 mostra o número de jornais vendidos de um total de 150(cento e 

cinqüenta)  em cada um dos sentidos de veículos onde havia a venda de jornais no 

cruzamento das avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira nos dias 04/06/08 de abril 

de 2011 no horário das 6:30 as 8:00 am. Lembrando que  se usou o número de jornais 

vendidos nesses três dias de coleta apenas à título de visualização de como esse sentido 

do fluxo de veículos poderia estar ou não influenciando na comunicação da notícia já 

que essa pesquisa, em sua natureza, foi qualitativa e não quantitativa. 

Sentido do fluxo de 
veículos 

Número de jornais 
vendidos em cada sentido 
de fluxo de veículos de um 

total de 150(cento e 
cinqüenta) 

Avenida Constantino Nery 
sentido zona norte para 

zona sul 

36 

Avenida Constantino Nery 
sentido zona sul para zona 

norte 

22 

Avenida Pedro Teixeira 
sentido centro-oeste para 

zona centro-sul 

36 

Avenida Pedro Teixeira 
sentido zona centro-sul 
para zona centro-oeste 

56 

Quadro 5. Número de jornais vendidos de um total de 150(cento e cinqüenta)  em cada um dos sentidos 
de veículos onde havia a venda de jornais no cruzamento das avenidas Constantino Nery e Pedro Teixeira 
nos dias 04/06/08 de abril de 2011 no horário das 6:30 as 8:00 am. 
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Constatou-se que o sentido de veículos influenciou na comunicação da notícia.  

O maior número de jornais vendidos na avenida Constantino Nery, por exemplo, 

aconteceu no sentido zona norte para zona sul, ou seja,  no sentido bairro/centro onde, 

pela manhã há um grande número de veículos com pessoas que se deslocam de casa 

para o trabalho.  

O quadro 6 mostra o número de jornais vendidos de um total de 61(sessenta e 

um)  em cada um dos sentidos de veículos onde havia a venda de jornais no cruzamento 

das avenidas Djalma Batista e João Valério nos dias 25/27/29 de abril de 2011 no 

horário das 6:30 as 8:00 am. 

Sentido do fluxo de 
veículos 

Número de jornais 
vendidos em cada sentido 
de fluxo de veículos de um 
total de 61(sessenta e um) 

Avenida Djalma Batista 
sentido zona norte para 

zona sul 

36 

Avenida Djalma Batista 
sentido zona sul para zona 

norte 

0 

Avenida João Valério 
sentido zona centro-sul 
para zona centro-oeste 

25 

Quadro 6. Número de jornais vendidos de um total de 61(sessenta e um)  em cada um dos sentidos de 
veículos onde havia a venda de jornais no cruzamento das avenidas Djalma Batista e João Valério nos 
dias 25/27/29 de abril de 2011 no horário das 6:30 as 8:00 am. 

 

 

Na avenida Djalma Batista no sentido zona sul para zona norte não houve 

nenhuma venda de jornal por não haver jornaleiro nesse sentido em nenhum dos dias da 

coleta de dados. Esse é um exemplo da influência do sentido de veículos na 

comunicação da notícia, ou no caso, da inexistência da comunicação da notícia. O 

sentido zona sul para zona norte corresponde nesse cruzamento, ao sentido centro/bairro 
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que é um sentido pouco utilizado pela manhã, quando a população, em geral, está 

saindo de casa para o trabalho e não o contrário. Sendo assim, é muito mais lucrativo 

para o jornaleiro se posicionar, pela manhã, no sentido zona norte para zona sul que 

corresponde nesse cruzamento ao sentido bairro/centro. Este sentido apresenta um 

intenso fluxo de veículos e tem, consequentemente, um maior número de vendas de 

jornais, como mostra o quadro, em que 36 exemplares de jornais foram vendidos nos 

três dias de coleta de dados, o que corresponde à maior venda do cruzamento. 

O sentido dos veículos mostrou-se como um importante signo que atua na 

representação dos significados da cidade. Mais do que uma simples direção, o sentido 

do fluxo veículos aponta para os significados de cada zona da cidade, ou seja, aponta 

para a necessidade de se entender “o que” está sendo ligado “ao que”. Se houve uma 

intensa comunicação da notícia naquele sentido do fluxo de veículos, deve-se a um fato 

maior. No caso desta pesquisa, por exemplo, deveu-se ao fato dos cruzamentos 

estudados estarem ligando uma grande zona habitacional à uma zona comercial(sentidos 

preteridos pela manhã quando ocorre a comunicação do jornalismo impresso no 

trânsito).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento da pesquisa colocou alguns desafios metodológicos 

importantes para a identificação do próprio objeto. Neste sentido, o desenvolvimento do 

instrumento de coleta foi ele mesmo um grande avanço na primeira fase, tendo em vista 

a dificuldade de inserir no formulário, categorias que colaborassem para o 

reconhecimento do espaço do trânsito como espaço de comunicação da notícia.  

Outra alteração importante em relação ao projeto original foi no título, que 

passou de “Notícias em trânsito. O consumo de notícias no jornalismo impresso a partir 
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da dinâmica do espaço urbano”, para “Notícias em trânsito. A comunicação da notícia 

no jornalismo impresso a partir da dinâmica do espaço urbano”. O ajuste se deu em face 

da necessidade de destacar o foco central da pesquisa, que são os processos 

comunicativos da notícia do jornal impresso, e não a vendagem do próprio jornal. Com 

isso, os próprios objetivos da pesquisa foram atualizados.  

Na fundamentação teórica também ocorreram algumas mudanças resultantes da 

próprio amadurecimento do projeto. Ao contrário do relatório parcial no qual o tópico 

“A cidade como comunicação” tinha em si cinco sub-tópicos, neste a cidade como 

comunicação foi tomada como um único e macro título. Percebeu-se a importância de se 

falar das relações que existem nesse espaço ao invés de partir para a história ao se falar 

do nascimento das estruturas de divulgação de massa e do nascimento da literatura de 

rua. 

Outra mudança também se fez presente ao se realizar a pesquisa, no caso, a 

alteração de sua natureza, de pesquisa qualitativa para pesquisa quali-quantitativa. Foi 

uma mudança que ocorreu de forma natural ao se realizar a pesquisa: a necessidade de 

se incluir dados quantitativos, no caso, o número de jornais vendidos, nessa pesquisa 

que era, inicialmente, apenas qualitativa. O foco inicial foi mantido: descrever as 

qualidades que favorecem a comunicação da notícia no cruzamento, porém, foram 

adicionados dados quantitativos para mostrar de forma mais clara como as categorias 

selecionadas poderiam estar favorecendo essa comunicação.     

De modo geral, concluiu-se que a comunicação da notícia do jornalismo 

impresso no cruzamento é fruto da relação que se estabelece entre espaço semiótico e 

espaço geográfico. É através das interferências do espaço semiótico (faixa de pedestres 
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e semáforo) e das interferências dos espaço urbano(sentido do fluxo de veículos), que a 

comunicação se torna possível no cruzamento.  

Em vista do exposto, percebe-se cada vez mais a necessidade da comunicação e 

o jornal ainda é um grande suporte utilizado para se obter informações. Mas, ao 

contrário do início da era moderna, ele não apenas é vendido na banca, como algo 

estático, ele está nas ruas, nos cruzamentos, nos fluxos da cidade. Reforça-se aí, então, a 

importância dessa pesquisa que possibilita um melhor entendimento da comunicação da 

notícia do jornalismo impresso em meio ao cruzamento. A dificuldade esteve em 

apreender este objeto da pesquisa, ou seja, o jornal em meio ao cruzamento, já que o 

próprio trânsito é imprevisível e dinâmico. Mas fez-se necessário voltar os olhos para 

este fenômeno que é extremamente rico, o fenômeno de se viver nas grandes cidades e o 

mais importante, o de se comunicar nelas. 
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CRONOGRAMA EXECUTADO 

Nº Descrição Ago 

2010 

Set Out  Nov Dez Jan 

2011 

Fev Mar Abr  Mai Jun  Jul  

 Pesquisa bibliográfica X X X X X X X X X    

 Montagem do instrumento 
de coleta de dados 

  X X X  X      

 Aplicação do instrumento        X X    

 Análise de dados          X X   

 Consolidação dos 
resultados 

          X  

 Seminário interno de 
avaliação 

  X  X   X  X   

 Elaboração do relatório 
parcial 

     X       

 Elaboração do Resumo e 
Relatório Final  

          X X 

 Preparação da 
Apresentação Final para o 
Congresso  

           X 
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APÊNDICE A – Formulário de observação direta extensiva 

Projeto: Notícias em trânsito 

Pesquisadora: Beatriz Goes  

Categoria de observação: Cruzamento de vias de grande fluxo 

 

Data: ____/____/____        Horário de início:                Horário de fim: 

 

Bairro: __________________________________ Zona: __________________ 

 

Identificação das vias do cruzamento observado:  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Via do cruzamento observada: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Sentido do fluxo de veículos (em relação às zonas da cidade): 

 

_______________________________________________________________ 

 

Existência de faixa de pedestre: 

 

(   ) sim                                  (   ) não  

 

Tempo de duração do sinal vermelho: ________________________________  
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Número de jornaleiros no local: 

 

Com relação ao vendedor observado:  

 

Modo de exposição do jornal para o consumidor: 

( ) exposição do jornal com comunicação oral 

( ) exposição do jornal sem comunicação oral (ou sonora) 

( ) deslocamento do jornaleiro entre os veículos 

( ) uso de coletes ou acessórios de identificação do jornal 

( ) outras formas: ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Com relação ao consumidor e ao jornal: 

 

Identificação do jornal, do número de unidades vendidas de cada e do tipo de veículo 
que o adquiriu:  

(  ) Particular    Quantos? __________            Qual(is)? ___________                 

(  ) Coletivo    Quantos? __________            Qual(is)? ___________                        

(  ) Táxi             Quantos? __________             Qual(is)? ___________                 

(  ) Comercial             Quantos? _________              Qual(is)? ___________                 

 

Estabelecimentos e equipamentos urbanos do entorno: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Setores (produtivo, público, educacional...) interligados pela via observada: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Outras anotações: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 


