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RESUMO 

 

Este relatório trata do resultado da pesquisa sobre o tema “O grafite como linguagem da cidade: um 

estudo da comunicação a partir das interferências do espaço urbano na manifestação do grafite na 

cidade de Manaus”. Entende-se o grafite como produção de linguagem constituída por sistemas de 

signos no espaço da cidade, que se manifestam em muros, fachadas, paredes, entre outras construções. 

Compreende-se ainda, o grafite como forma de expressão artística contemporânea que incide no 

espaço urbano. São relações entre a manifestação visual, manifestações políticas e sociais de grupos. 

Objetiva-se explorar a produção de linguagem do grafite a partir das interferências do espaço urbano 

da cidade, com o intuito de identificar as interferências do espaço urbano na manifestação do grafite, 

elaborar um mapa dos espaços semióticos do grafite na cidade e desenvolver banco de dados com 

registros do grafite no espaço urbano. Metodologicamente se trata de uma pesquisa básica a fim de 

compreender teoricamente os processos comunicativos. A pesquisa é qualitativa, pois identificam-se 

as qualidades do espaço de produção da linguagem do grafite. Quanto aos objetivos esta pesquisa é 

exploratória, pois se explora a produção de linguagem do grafite a partir das interferências do espaço 

urbano. Utilizam-se como meios técnicos de investigação as pesquisas bibliográficas, pesquisa de 

campo, observações sistemáticas com registro de dados em um formulário desenvolvido para este fim, 

além de registros fotográficos do corpus de análise. Tem-se como universo da pesquisa as 

manifestações de grafite encontradas ao longo das Av. Djalma Batista e Constantino Nery. Definem-

se, com base nas coletas de dados, três categorias de análises, são elas: Com Relação ao Espaço 

Geográfico, Com Relação ao Espaço Semiótico, Com Relação às Interferências do Espaço Urbano na 

Manifestação do Grafite. Conclui-se que a manifestação do grafite está relacionada a outros elementos 

e sistemas de signos que interferem ou favorecem para sua manifestação. O trabalho esta dividido em 

três partes, a primeira trata da fundamentação teórica da pesquisa, a segunda da descrição 

metodológica e finalmente, na terceira parte, tem-se os resultados e discussões obtidos. 

 

Palavras-chave: Grafite. Comunicação. Semiosfera. Espaço Geográfico.  

 



 

 

ABSTRACTS 

 

This report is the result of research on the topic "The language of graffiti as city: a study of 

communication from the interference of urban space in the demonstration of graffiti in the city of 

Manaus." It is understood graffiti as language production consists of systems of signs within the city, 

which manifest themselves in walls, facades, walls, among other buildings. It is understood yet, 

graffiti as an art form that focuses on contemporary urban space. Are relations between the visual 

manifestation, manifestations of political and social groups. It aims to explore the language production 

of graffiti from the interference of urban space in the city, in order to identify the interference of urban 

space in the manifestation of graffiti, draw a map of the semiotic space of graffiti in the city and 

develop database with records of graffiti in urban space. Methodologically this is a basic research to 

understand theoretically the communicative processes. The research is qualitative, it identifies the 

qualities of the area of language production of graffiti. As for goals this research is exploratory, as it 

explores the language production of graffiti from the interference of urban space. Are used as the 

technical research library research, field research, systematic observations to record data in a form 

developed for this purpose, and photographic records of the corpus analysis. It has been the survey as 

manifestations of graffiti found along the Avenida Djalma Batista and Constantino Nery. Are defined, 

based on collected data, three categories of analysis, they are: In Relation to Geographical Space, with 

respect to the semiotic space, with respect to the interference of urban space in the Expression of 

graffiti. We conclude that the demonstration of graffiti is related to other elements and systems of 

signs that interfere or promote for its manifestation. The work is divided into three parts, the first deals 

with the theoretical research, the methodological description of the second and the third and last part, 

we have obtained the results and discussions. 

 

Keywords: Graffiti. Communication. Semiosphere. Geographical Space. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa consiste num estudo da comunicação a partir das interferências do 

espaço urbano nos sistemas de signos do grafite. Isto implicou entender o grafite como 

produção de linguagem codificada por sistemas de signos em pleno espaço da cidade, 

utilizando como suporte muros, fachadas, paredes, entre outras construções. 

O grafite também é entendido como forma de expressão artística contemporânea que 

incide no espaço urbano. Como manifestação artística visual, encontra seu marco fundamental 

na arte da performance. Nesse contexto, John Upton apresenta, em 1967, uma performance e, 

agregada a esta, cria uma pintura mural de caráter hedonista, sendo, na ocasião, detido pela 

polícia na cidade de Brighton, na Inglaterra (KNAUSS, 2001). 

 A arte do grafite continuará articulando, até a sua forma contemporânea, relações 

entre manifestação visual e manifestações políticas e sociais de grupos que se formarão a 

partir do final da década de 1960, por meio de uma linguagem na qual os sistemas de signos 

contribuem para expressar os diversos diálogos do grafite com o homem e a sociedade, 

colocando formas em circulação no espaço da cidade, tomando esta, ela mesma, como o 

suporte dessa arte.  

Considerando a cidade dinâmica, portanto, em constante metamorfose, e sendo ela 

mesma suporte para o grafite, o problema da presente pesquisa é o espaço do grafite na 

cidade: de que modo ele interfere nos sistemas de signos dessa forma de expressão 

contemporânea?  

O objetivo geral da pesquisa é explorar a produção de linguagem do grafite a partir 

das interferências do espaço da cidade, tendo como objetivos específicos: (i) identificar as 

interferências do espaço urbano na manifestação do grafite; (ii) elaborar um mapa dos espaços 
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semióticos do grafite na cidade; (iii) desenvolver banco de dados com registros do grafite no 

espaço urbano.  

A pesquisa está vinculada ao projeto “Espaços semióticos urbanos: um estudo da 

comunicação a partir das interferências do espaço urbano na dinâmica dos sistemas de 

signos”, que explora a cidade como espaço de produção de linguagem e de comunicação e 

está em execução na UFAM, no Mediação - Grupo de Pesquisa em Semiótica da 

Comunicação (certificado pela Ufam no CNPq), linha de pesquisa Linguagens da 

Comunicação, sob a  coordenação da Profa. Dra. Mirna Feitoza Pereira, com apoio do CNPq e 

da Fapeam, Programa Primeiros Projeto (PPP).  

No contexto da “pesquisa-mãe”, o presente relatório contribui para alcançar três 

objetivos: (i) conceituar o espaço urbano como espaço semiótico; (ii) reconhecer gêneros e 

formatos da comunicação no espaço urbano; (iii) examinar as interferências do espaço urbano 

na modelização e enunciação da comunicação urbana. 

De modo mais amplo, o estudo oferece uma contribuição diferenciada para as 

discussões científicas em torno da compreensão do espaço da cidade na cultura 

contemporânea, sobretudo na área da Comunicação, onde a pesquisa e o ensino ainda são 

notadamente marcados pelos estudos dos meios de comunicação, em detrimento dos 

processos e contextos envolvidos no ato comunicativo em suas mais diversas manifestações. 

A sustentação teórica da investigação está baseada no conceito de semiose, de Charles 

Sanders Peirce, a partir do qual a comunicação é entendida como processo semiótico, e no 

conceito de semiosfera, de Yuri Lotman (1996), que se refere à cultura como espaço 

semiótico necessário ao funcionamento e à existência das linguagens, da comunicação e da 

semiose. Conforme Lotman (1996), toda e qualquer linguagem está imersa num espaço 

semiótico e só pode funcionar em interação com esse espaço. O conceito de espaço de Milton 
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Santos (2008), que permite refletir sobre as condições do espaço, de sua dinâmica, também 

integra o referencial teórico da pesquisa, sendo utilizado para conceituar o espaço da cidade.  

Trata-se de uma pesquisa exploratória, tendo como universo as manifestações de 

grafite encontradas ao longo das avenidas Constantino Nery e Djalma Batista. As avenidas 

escolhidas são duas vias arteriais que ligam o Centro da cidade a vários bairros das zonas 

periféricas, estando entre as principais e mais movimentadas vias da cidade de Manaus, 

possuindo uma quantidade numerosa de grafites.  

O presente relatório está dividido em três partes. Na primeira, apresenta-se a 

fundamentação teórica que embasa a pesquisa; na segunda parte, são descritos a metodologia 

utilizada na pesquisa. Por fim, na terceira parte, são apresentados os resultados e as discussões 

obtidas durante a pesquisa baseadas nas observações e análises realizadas nas avenidas 

Constantino Nery e Djalma Batista. 

Espera-se que a pesquisa provoque impacto e repercussão nas áreas envolvidas, a 

saber, Comunicação, Artes Visuais, Geografia, Semiótica, sobretudo no que toca o 

reconhecimento da cidade como espaço dialógico e inventivo das linguagens e da 

comunicação na cultura.  
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1 FUDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo apresenta a teoria base que fundamenta este relatório. Está dividido em 

três partes. Na primeira parte, intitulado O Grafite e a Cidade, aborda-se a manifestação do 

grafite na cidade, tratando o grafite como forma de expressão artística contemporânea que 

interfere no visual urbano da cidade. Apresentam-se as características estéticas e conceituais 

que definem e diferenciam o grafite e a pichação, bem como a interferência do grafite na 

cidade. Na segunda parte, busca-se uma aproximação do conceito de espaço de Milton Santos 

(2008) com o conceito de semiosfera, de Lotman (1996), a partir do entendimento de 

semiosfera como espaço semiótico. Na última parte, trata-se a cidade como sistema de 

comunicação e linguagem, partindo dos conceitos de semiosfera e semiose para a 

compreensão da comunicação enquanto semiose. 

 

 

1.1 O Grafite e a Cidade  

 

 

Celso Gitahy (1999) faz um panorama do grafite1 no Brasil, que foi reconhecido 

como linguagem artística nos anos 1980, e dos fatores que favoreceram seu surgimento, suas 

tendências e seus estilos que compõe o visual urbano. O autor esclarece as diferenças 

importantes entre o grafite (Figura 1), que é mais elaborado e complexo que a pichação e vem 

das artes plásticas, e a pichação (Figura 2), que é de caráter ilegal e subversivo, sem 

autorização, e vem da escrita.  

                                                           
1 Nesta pesquisa usaremos o termo português grafite em vez de graffiti, já que não há consenso entre 

os autores no que diz respeito à grafia do termo. 
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Figura 1 – Exemplo de grafite em um muro na Av. Djalma Batista. 

Fonte: TEÓFILO, Bárbara. Sem título. 2010. Fotografia digital. 
 

 

Figura 2 – Exemplo de pichação na fachada de uma loja na Av. Djalma Batista. 

Fonte: TEÓFILO, Bárbara. Sem título. 2010. Fotografia digital. 
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As duas formas de expressão são posturas e resultados plásticos distintos. O grafite e 

a pichação são expressões artísticas da cultura contemporânea que estão presentes nos grandes 

centros urbanos e dialogam com os espaços da cidade, pois o “graffiti tem como suporte para 

sua realização não somente o muro, mas a cidade como um todo. Postes, calçadas, viadutos 

etc” (GITAHY, 1999, p.16).     

No entanto, manifestações pictóricas semelhantes ao grafite sempre acompanharam o 

homem desde tempos remotos, quando na Idade da Pedra o homem já sentia a necessidade de 

se expressar por meios de imagens, desenhos nas paredes das cavernas. Por volta do século 

XIX foram descobertas inscrições nos muros de Pompéia (Itália) com características que se 

aproximam da pichação. Eram frases de protestos, xingamentos e propagandas. 

Johannes Stahl (2009) define o grafite a partir da origem de seu vocábulo, que vem 

do italiano sgraffire. Assim, “o sgraffiti é uma técnica de decoração de fachadas, segundo a 

qual se sobrepõem várias camadas de stuque”. (STAHL, 2009, p. 6) 

Conforme Knauss (2001), o grafite nasceu da evolução das tags. Os tags funcionam 

como a assinatura para o grafiteiro (Figura 3).  Para o autor, os tags foram a base do 

desenvolvimento gráfico do grafite, que evoluíram de soluções alfanuméricas para as 

logotípicas das letras emboladas, com detalhes figurativos, tridimensionais. 

 A arte dos tags permite portanto a variação de estilos. No princípio, o 

movimento concentrou-se nos suportes fixos – muros e fachadas. A inovação 

veio no ano de 1973 com o primeiro vagão de metrô inteiramente grafitado. 

(KNAUSS, 2001, p. 335). 



13 

 

 

Figura 3 – Exemplo de assinatura (tag) na fachada de uma fábrica  

desativada na Av. Constantino Nery. 

Fonte: MESQUITA, Valter. Sem título. 2010. Fotografia digital. 
 
 

O grafite interfere na leitura dos espaços urbanos, e os grafiteiros, aqueles que 

praticam o grafite, acreditam que seus desenhos possam ser vistos e interpretados por pessoas 

de qualquer segmento social e têm caráter efêmero e gratuito. A maioria dos grafites 

representa algo para o grafiteiro ou para o mundo que o rodeia. É uma necessidade básica do 

ser humano de se comunicar através de imagens e textos. Na história humana, sempre 

existiram paredes com pinturas e desenhos, e nas paredes de creches encontramos 

testemunhos de uma necessidade básica.  (STAHL, 2009, p. 15).   

Segundo Gitahy (1999), a linguagem do grafite tem características conceituais e 

estéticas. São elas:  

Estéticas:  

 Expressão plástica figurativa e abstrata;  

 Utilização do traço e/ou da massa para definição de formas;  
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 Natureza gráfica ou pictórica;  

 Utilização de imagens do inconsciente coletivo, produzindo releituras de 

imagens já editadas e/ou criações do próprio artista;  

 Repetição de um mesmo original por meio de uma matriz (máscara), 

característica herdada da pop art;  

 Repetição de um mesmo estilo quando feito a mão livre. 

Conceituais:  

 Subversivo, espontâneo, gratuito, efêmero;  

 Discute e denuncia valores sociais, políticos e econômicos com muito humor e 

ironia;  

 Apropria-se do espaço urbano a fim de discutir recriar e imprimir a 

interferência humana na arquitetura da metrópole;  

 Democratiza e desburocratiza a arte, aproximando-a do homem, sem distinção 

de raça ou de credo;  

 Produz em espaço aberto sua galeria urbana, pois os espaços fechados dos 

museus e afins são quase sempre inacessíveis. 

Borelli e Oliveira (2008) definem o grafite como uma forma de expressão gráfica do 

hip-hop que tive origem nas comunidades negras de Nova York, onde começaram a ser 

expostas uma grande quantidade de rabiscos identificando caligrafias de indivíduos e 

gangues. Aos poucos, os rabiscos foram evoluindo; os contornos ficaram mais largos e 

ganharam cores na tentativa de diferenciação e exclusividade. Com o passar do tempo, essa 

cultura de rua construiu um proveitoso diálogo com as artes gráficas. 
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Essas características estão presentes no grafite e o definem enquanto linguagem. Essa 

linguagem, como um conjunto de formas que se apropria dos espaços urbanos, é analisada a 

partir de seus usos no espaço da cidade por Marcelo Matheus de Medeiros (2008). O autor 

investiga o suporte do grafite a partir da resignificação da cidade, abordando as atitudes dos 

grafiteiros e seu espaço. Esse espaço são avenidas de grande movimento e geralmente 

próximos ao centro da cidade. São justamente esses espaços que os grafiteiros disputam 

buscando visibilidade e reconhecimento. 

Intervindo nos elementos que compõe o espaço, os grafiteiros acabam por modificá-

lo, sendo este um conjunto formado por escadarias, muros, becos, fachadas, etc. Desse modo, 

torna-se importante conhecer como é constituído para então compreender-se as interferências 

deste no próprio grafite. 

 

1.2 O Espaço da Cidade e o Espaço Semiótico 

 

A natureza do espaço é discutida por Milton Santos (2008) a partir de alguns 

conceitos, tais como técnica, objetos naturais e técnicos, tempo e espaço, entre outros. O autor 

procura analisar os elementos estruturais que compõe os vários conceitos estudados e suas 

relações. Conforme Santos (2008), as ações e os objetos têm um elemento principal que é 

mediador, que são as técnicas. Conforme ele, “as técnicas são um conjunto de meios 

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

cria espaço” (SANTOS, 2008, p. 25). 

A técnica resulta na criação de espaço da qual o homem utiliza para criá-lo. O espaço 

é criado na medida em que o homem atua, constrói e utiliza da técnica para viver e produzir. 

Para Santos (2008), toda técnica é história, se ela possui memória e armazena informação. Se 
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a técnica é feita pelo homem, então, o homem armazena informações a partir do momento em 

que gera técnica ou transforma e as faz funcionarem.  

Milton Santos (2008) trata também da questão que constitui o objeto técnico, e diz 

que este é transformado pelo homem, ou criado para o uso da atividade humana. O homem o 

utiliza para executar, criar, produzir e atuar no espaço, diferentemente do objeto natural, que 

está na natureza sem a intervenção do homem. 

O espaço é formado por objetos técnicos e naturais, mas ele também os determina, 

uma vez que ele é constituído por um conjunto de objetos organizados e utilizados segundo 

uma lógica. O espaço é criado conforme o homem vive e atua nele. A intervenção do homem 

cria o espaço. De acordo com Santos (2008), o espaço “é um misto, um híbrido, um composto 

de formas-conteúdo” (SANTOS, 2008, p. 19). 

Dentro da abordagem que o autor faz do espaço geográfico, ele apresenta os conceito 

de fixos e fluxos (SANTOS, 2008) ao definir o espaço como um conjunto de fixos e fluxos, 

sendo que “os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o 

próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condições 

sociais, e redefinem cada lugar” (SANTOS, 2008, p. 50). Os fluxos são frutos das ações 

inseridas nos fixos, ao mesmo tempo em que altera o espaço são, eles mesmos, transformados 

pelo lugar. 

Esses elementos contribuem para um mapeamento das características do espaço 

geográfico e concomitantemente nos permitem compreender esse mesmo espaço como um 

conjunto de sistemas de signos, ou seja, como espaço da semiosfera. 

Yuri Lotman (1996) conceitua semiosfera por analogia ao conceito de biosfera de 

Vernadski, a ideia de semiosfera.  

La separación de éstos [sistemas] está condicionada únicamente por una 

necesidad heurística. Tomado por separado, ninguno de ellos tiene, em 
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realidad, capacidad de trabajar. Sólo funcionan estando sumergidos en um 

continuum semiótico, completamente ocupado por formaciones semióticas 

de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de organización. A ese 

continuum, por analogía con el concepto de biosfera introducido por V.I. 

Vernadski, lo llamamos semiosfera. (LOTMAN, 1996, p. 22). 

 

Para Machado (2007), a semiosfera pode ser compreendida como um ambiente no 

qual diversas formações semióticas se encontram imersas em diálogo constante, um espaço-

tempo, cuja existência antecede tais formações e viabiliza o seu funcionamento” 

(MACHADO, 2007, p. 34). 

A semiosfera é um espaço semiótico composto de várias linguagens relacionadas 

entre si. Portanto, por ser linguagem, o grafite se encontra imerso nesse espaço, relacionando-

se com outras linguagens que constitui o mesmo espaço semiótico. É nesse contexto que se 

procuram identificar as interferências dos sistemas de signos presentes nesse espaço, que é 

onde a comunicação ocorre.   

Uma vez que se propõe a explorar as interferências do espaço da cidade nos sistemas 

de signos do grafite, a aproximação entre os conceitos de espaço de Santos (2008) e de 

semiosfera de Lotman (1996) se faz necessária. Ela será construída a partir da reflexão 

conceitual acerca dos dois conceitos e da identificação, na experiência de campo, das 

interferências do espaço da cidade nos processos comunicativos do grafite.  

 

1.3 A Cidade como Comunicação 

 

A compreensão da cidade enquanto comunicação é outro ponto chave para se 

identificar e entender a interação de diversos sistemas semióticos relacionados com o grafite 

no espaço da cidade. 
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Borelli e Oliveira (2008) sugerem que os elementos que compõem o espaço 

interferem na forma deste, quando dizem que “a ‘paisagem’ é sugerida como ‘sufixo’ para 

captar a “forma fluida e irregular destes horizontes” (BORELLI; OLIVEIRA, 2008, p. 112). 

As autoras apresentam um discurso coerente com Ferrara (2009), quando esta trata a 

cidade como resultado da atuação de um conjunto de elementos dinâmicos denominados 

contexto urbano. Esse contexto é composto por ruas, muros, escadarias, fachadas, etc. 

(FERRARA, 2009). 

A cidade é tratada como comunicação porque o contexto urbano se constitui como 

conjunto de elementos significativos da reflexão sobre a própria cidade, e que qualquer 

alteração nesse contexto implica mudança em seu significado.  

Conforme Lotman (1996), somente dentro do espaço semiótico, que resultam 

possíveis a realização dos processos comunicativos e a geração de sentido ou significados. 

Outro conceito importante para compreensão da cidade como comunicação é o 

conceito de semiose introduzido por Charles Sanders Peirce. Irene Machado (2003) 

compreende que a semiose é a interatividade dialógica entre as diversas linguagens presentes 

no espaço semiótico. Esse entendimento de que a semiose não acontece dentro de um sistema, 

mas entre os diversos sistemas entrelaçados no espaço semiótico, contribui para definirmos a 

comunicação como semiose (MACHADO, 2003). 
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2 DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

A pesquisa adota uma visão transdisciplinar dos processos comunicativos, uma vez 

que os fundamentos para a compreensão do objeto encontram-se na intersecção das Artes, da 

Comunicação, da Semiótica e da Geografia. A transdisciplinaridade, conforme Ramos (2009), 

está ao mesmo tempo no campo disciplinar, entre as diversas disciplinas, podendo ir além, ao 

procurar a compreensão do mundo por meio da unidade do conhecimento. De acordo com ele, 

essa abordagem rompe com as dualidades (sujeito-objeto, matéria-consciência, simplicidade-

complexidade, reducionismo-holismo), reintegra o sujeito na construção do conhecimento, 

considera que o conhecimento e o pensamento estão em constante movimento, ultrapassando 

o pensamento clássico e abarcando vários níveis da realidade. (RAMOS, 2009, p. 15) 

Uma vez que explora a dinâmica comunicativa da cidade por meio dos processos 

semióticos, a pesquisa requer o ponto de vista semiótico para os estudos da comunicação 

(MACHADO, 2001, pp. 279-309), que consiste em focar no funcionamento dos processos do 

signo e da significação. Assim, o objeto será abordado a partir da semiose, do princípio de 

autogeração dos signos que garante às mensagens, como sistemas organizados de signos, uma 

dinâmica dialógica e inventiva na cultura. Na abordagem semiótica da comunicação, a 

semiose é o que permite focalizar as instâncias da comunicação como lugares de produção de 

mensagem, 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). 

Com relação aos fins, trata-se de pesquisa básica, voltada à compreensão teórica dos 

processos comunicativos. Em sua natureza, a pesquisa é qualitativa, pois busca o 

reconhecimento das qualidades do espaço como produtor de linguagem, valorizando a 



20 

 

interpretação das relações envolvidas nesse contexto. 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, dos processos e nos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Com relação aos 

objetivos, trata-se de pesquisa exploratória, uma vez que se volta à exploração de como ocorre 

a produção de linguagem do grafite considerando as interferências do espaço urbano.  

Os meios utilizados na investigação foram pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

A pesquisa bibliográfica se deu a partir levantamento, leitura e fechamento de referências 

teóricas já analisadas e publicadas em meios impressos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos e dissertações sobre o tema estudado. A pesquisa de campo compreendeu 

observação sistemática, com coleta de dados realizada em formulário desenvolvido 

especialmente para este fim (ver Apêndice) e produção de registros fotográficos do objeto.  

O formulário foi elaborado em conjunto com a orientadora do projeto, Profa. Dra. 

Mirna Feitoza Pereira, em colaboração com o Prof. Dr. Claudio Manoel de Carvalho Correia, 

ambos líderes do grupo de pesquisa Mediação, a partir do acompanhamento das observações 

preliminares de reconhecimento do objeto e do avanço na compreensão da fundamentação 

teórica e dos métodos empregados. 

O universo da pesquisa foi constituído pelas manifestações de grafite encontradas nas 

avenidas Constantino Nery e Djalma Batista, duas das principais e mais movimentadas vias 

da cidade de Manaus que ligam o Centro a vários bairros das zonas periféricas, apresentando 

numerosa incidência de grafite ao longo de toda a sua extensão.  

Os dados coletados foram analisados através de análise interpretativa, à luz dos 

conceitos de semiosfera, também denominado espaço semiótico da cultura (LOTMAN, 1996), 

e de espaço geográfico (SANTOS, 2008), envolvendo (i) formulação de afirmações, 
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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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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta os resultados alcançados e as discussões realizadas durante a 

execução desta pesquisa, iniciada em agosto de 2010 e finalizada em julho de 2011. Nesse 

período, foram efetuadas a pesquisa bibliográfica e seis observações de campo, três na 

Avenida Constantino Nery e três na Avenida Djalma Batista, com registros fotográficos e 

preenchimento de formulário desenvolvido especialmente para este fim. Foram criados ainda 

mapas gráficos e semióticos no formato digital (ver APÊNDICE B) que nos permitiram 

identificar os sistemas de signos que interferem diretamente na manifestação do grafite nos 

espaços estudados. 

A primeira etapa da pesquisa bibliográfica constou de leituras e fichamentos do 

material teórico que embasa a investigação. Durante a pesquisa, foram estudados livros, 

artigos e dissertações que tratam do tema do grafite e de sua relação com a cidade, dos 

conceitos de espaço geográfico e espaço semiótico. Dessa forma, foi possível adquirir uma 

maior compreensão da manifestação do grafite no espaço da cidade. 

No dia 29 de agosto de 2010 foi realizada uma observação preliminar de 

reconhecimento do espaço das manifestações do grafite na Avenida Constantino Nery, 

realizada em conjunto com pesquisadores e estudantes do Grupo de Pesquisa Mediação. Ao 

longo da avenida, notou-se inúmeras pichações e grafites. Quanto à pichação, foram 

encontrados registros em grande quantidade em muros e prédios particulares e abandonados, 

entre eles, os da antiga fábrica Papaguara (Figura 4 e 5) e da antiga fábrica da Coca-Cola, 

localizadas em frente ao Ginásio René Monteiro e à Escola Estadual Solon de Lucena. Eram 

pichações com frases de protestos, palavrões, dedicatórias, algumas quase ilegíveis devido às 

estilizações dos pichadores.  
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Figura 4 – Pichação localizada na fachada da antiga fábrica Papaguara.  

Fonte: MESQUITA, Valter. Sem título. 2010. Fotografia digital. 

 

 

Figura 5 – Pichação no muro do Parque dos Bilhares. 
Fonte: TEÓFILO, Bárbara. Sem título. 2010. Fotografia digital. 
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Na área observada, existem muros grandes com incidência de grafites em toda a sua 

extensão. Os temas são variados e multi-coloridos, apresentando desenhos figurativos, 

abstratos, surrealistas e letras desenvolvidas pelos próprios grafiteiros (Figura 6). Percebeu-se 

uma concentração maior de grafite nos muros e prédios situados na via de sentido centro-

bairro da Avenida Constantino Nery.  

 

Figura 6 – Grafite localizado em um muro em frente à Escola Estadual Solon de Lucena. 

Fonte: TEÓFILO, Bárbara. Sem título. 2010. Fotografia digital. 

 

Uma segunda observação de campo foi realizada na Avenida Djalma Batista no dia 

02 de Novembro de 2010. O registro foi efetuado a partir dos muros e prédios localizados em 

frente ao Amazonas Shopping, no sentido bairro-centro, desde a parada de ônibus até o fim da 

avenida (Figura 7). O percurso foi fotografado dos dois lados. 
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Figura 7 – Grafite localizado em um muro na Avenida Djalma Batista. 

Fonte: TEÓFILO, Bárbara. Sem título. 2010. Fotografia digital. 

 

Observou-se uma grande variação de grafites e pichações em lugares e altos e 

surpreendentes dos imóveis localizados na avenida. Há grande incidência de grafite em muros 

de larga extensão ao longo da avenida, como o situado em frente ao Shopping Millenium, na 

via de sentido centro-bairro, atrás de uma parada de ônibus. Outra grande extensão de grafite 

manifesta-se em muro localizado na via de sentido bairro-centro da mesma avenida, após o 

shopping Millemium, entre o posto de gasolina SHELL e algumas lojas comerciais que 

antecedem a Rua João Valério (Figura 8).   
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Figura 8 – Grafites em muro na Avenida Djalma Batista.  
Fonte: TEÓFILO, Bárbara. Sem título. 2010. Fotografia digital. 

 

Durante as duas observações de campo relatadas percebeu-se que a incidência de 

muros e terrenos baldios na Avenida Constantino Nery é maior, e que a Avenida Djalma 

Batista concentra um maior número de estabelecimentos comerciais (Figura 9), nos quais se 

notou a manifestação das pichações.  
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Figura 9 – Pichação na fachada de uma loja na Avenida Djalma Batista.  
Fonte: TEÓFILO, Bárbara. Sem título. 2010. Fotografia digital. 

 

Por meio dos registros fotográficos efetuados nesse período, foi possível identificar 

maior concentração de grafites na Avenida Constantino Nery, sendo que a Avenida Djalma 

Batista apresenta um grande número de pichações2, principalmente em prédios e 

estabelecimentos comerciais. Isto leva a supor que a presença de muros e terrenos baldios 

favorecem a manifestação do grafite, e que as pichações encontradas na Avenida Djalma 

Batista estão mais presentes nas portas de lojas comerciais. No dia (02 de novembro de 2010) 

em que foi realizada a observação nessa avenida, era feriado, portanto, as lojas estavam 

fechadas (Figura 9), facilitando a identificação das pichações em suas portas. 

Durante o processo de coleta de dados foi elaborado um formulário de observação 

(ver Apêndice), para contribuir com a coleta de informações descritivas como: se o imóvel é 

inativo ou ativo, se tem vigilância ou não, se é privado ou público, se tem pichação ou grafite. 

                                                           
2 Esta pesquisa está focada no grafite, no entanto, pode-se compará-lo com a pichação como parâmetro 

para análises futuras.  
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Foram coletadas informações sobre o entorno dos espaços onde se apresentam as 

manifestações do grafite. 

No registro visual do objeto, utilizou-se uma máquina fotográfica semi-profissional de 

10.1 megapixel. Na Avenida Constantino Nery foram registradas 263 fotografias e 12 fotos 

panorâmicas. Esse registro abarca as áreas partindo do muro da fábrica da Ambev até a antiga 

fábrica Papaguara. Já na avenida Djalma Batista foram fotografadas 170 fotos e 7 

panorâmicas, a partir da passarela situada nas proximidades do Amazonas Shopping até a 

passarela próxima ao viaduto da avenida Boulevard Álvaro Maia.    

Foi construído um mapa multimídia (figura 10) a partir dos registros fotográficos  

realizados na Constantino Nery durante a observação de reconhecimento do objeto realizada 

no dia 28 de agosto de 2010 e em outras duas coletas efetuadas nos dias 9 e 10 de abril de 

2011. Na Djalma Batista, foram realizados registros fotográficos nos dias 2 de novembro de 

2010; 17 de abril de 2011 e 19 de junho de 2011, e também em observações diretas feitas nos 

mesmos dias em que foram efetuados registros fotográficos e coletas de dados por meio do 

formulário. Optou-se por construir um mapa multimídia que contivesse o recurso de 

panorâmicas por ser mais abrangente, pois só a fotografia estática ocultaria vários detalhes do 

espaço. O mapa contempla os três objetivos do projeto, a saber: identificar as interferências 

do espaço urbano na manifestação do grafite na cidade; elaborar um mapa dos espaços 

semióticos do grafite na cidade de Manaus, e desenvolver um banco de dados com registros 

do grafite no espaço urbano. No mapa, encontram-se o banco de dados com os registros 

fotográficos dos grafites, contendo informações sobre as coletas realizadas, como datas, 

localização, dados do entorno do espaço, qual o tipo de suporte, o sentido da avenida (bairro-

centro ou centro-bairro), fotos panorâmicas, mapas gráficos e mapas satélites. Este último 

retirado do Google Mapas3. 

                                                           
3 http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl. 
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Figura 10 – Detalhe da interface do mapa multimídia interativo mostrando links para os 

recursos de panorâmicas (pontos vermelhos no mapa). 

 

Uma alteração importante em relação ao projeto original foi no título, que passou de 

“Grafite como linguagem: um estudo da comunicação a partir das interferências do espaço 

urbano nos sistemas de signos que modelizam o grafite”, para “O grafite como linguagem da 

cidade: um estudo da comunicação a partir das interferências do espaço urbano na 

manifestação do grafite na cidade de Manaus”. O ajuste se deu em face do avanço na 

exploração do tema, com o intuito de valorizar o espaço da cidade como o diferencial deste 

estudo acerca dos processos comunicativos do grafite. Isto é, nesta pesquisa, a linguagem do 

grafite não é entendida a partir de seu funcionamento isolado, mas na sua interação como o 

espaço da cidade. Foi necessário ajustar ainda os objetivos, inserindo-se o objetivo geral do 

projeto (explorar a produção de linguagem do grafite a partir das interferências do espaço da 

cidade), não mencionado no projeto original.  
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As análises foram sistematizadas visando identificar as interferências do espaço 

urbano na atuação dos sistemas de signos do grafite, considerando o espaço geográfico e o 

espaço semiótico do universo da pesquisa estudado. Com isso, dividiu-se às análises em três 

partes. Na primeira são apresentadas as relações do espaço geográfico do grafite, com base 

nos conceitos de fixos e fluxos de Milton Santos (2008). Na segunda explora-se o espaço 

semiótico do grafite a partir das definições de Lotman (1996). Por fim, na última parte, 

identificam-se às interferências do espaço urbano na atuação dos sistemas de signos do 

grafite. 

 

3.1 Com relação ao espaço geográfico 

 

A partir dos dados coletados nos formulários e das fotografias, e da construção dos 

mapas, sistematizou-se um quadro com os dados obtidos, para analisá-los segundo os 

conceitos de Milton Santos, tomando como base o conceito de espaço geográfico, 

considerando sobre tudo os fixos e fluxos. A seguir, mostramos o quadro desenvolvido. 

 

 Espaço geográfico Fixos Fluxos 

Av. Constantino Nery Maior quantidade de 

muros, terrenos 

baldios. 

 Muros 

 Imóveis 

inativos 

 Imóveis ativos 

 Pontos de 

ônibus 

 Grafite 

 Pichação 

 Vigilância 

 

 

Av. Djalma Batista Pontos comerciais, 

shoppings, quantidade 

menor de muros.  

 Lojas 

 Muros e 

paredes 

 Shoppings 

 Pontos de 

ônibus 

 Grafite 

 Pichação 

 Vigilância 

Quadro 1 – Sistematização da análise do espaço geográfico. 
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A partir das definições de Santos, foram considerados como fixos os muros, os 

imóveis ativos e inativos, os pontos de ônibus, as lojas e os shoppings que ocupam um 

determinado lugar no espaço estudado, oferecendo-se à manifestação do grafite. No entanto, 

os imóveis, que são fixos, tornam-se fluxos a partir da ação do grafite e da pichação, que, ao 

funcionarem como sistemas de signos, re-significam o espaço geográfico. Com base no 

conceito de fluxo de Milton Santos, identificou-se o grafite como uma manifestação em 

constante mudança. Embora esteja afixada no muro, ela pode desaparecer ou sofrer 

interferência de novos grafites e/ou pichações a qualquer tempo.  

Quanto à pichação notamos que esta aparece independentemente de o espaço ter 

vigilância ou não. A pichação não é estática; surge principalmente nas fachadas dos pontos 

comerciais. Algumas vezes elas são apagadas pelos proprietários dos imóveis, tornando a 

aparecer novamente.  

Vigilância não é um elemento fixo no espaço, ao mesmo tempo em que é fluxo que 

interfere no surgimento do grafite naquele determinado espaço. A vigilância aparece em 

alguns pontos. Esta compreensão dos conceitos de fluxos e fixos no espaço de Milton Santos 

nos possibilitou uma aproximação ao conceito de espaço semiótico de Lotman. 

 

 3.2 Com relação ao espaço semiótico 

 

Depois análise do espaço geográfico, chega-se ao estudo do espaço semiótico, que 

será analisado a partir do conceito de semiosfera (Lotman, 1996). Sob essa perspectiva, 

identificam-se o grafite e a pichação como sistemas de signos relacionados entre si, 

constituindo, assim, um espaço semiosférico. 

O Quadro 2 mostra os sistemas de signos, também chamados de sistemas de 

linguagem, que atuam no espaço semiótico estudado: grafite e pichação. 
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 Sistemas de Signos 

Av. Constantino Nery  Sistemas de Linguagem. 

o Grafite; 

o Pichação. 

Av. Djalma Batista  Sistemas de Linguagem. 

o Grafite; 

o Pichação. 

Quadro 2 – Sistematização da análise do espaço semiótico. 

 

Chegou-se a essa definição a partir das semelhanças e diferenças entre as duas 

avenidas estudadas: a Constantino Nery apresenta grande incidência de imóveis inativos sem 

vigilância, enquanto a Djalma Batista apresenta maior presença de imóveis ativos, como os 

comerciais e residenciais. Nesse sentido, os elementos fixos identificados no espaço 

geográfico colaboram com manifestação dos sistemas de signos do grafite e da pichação, uma 

vez que sem aqueles estes não poderiam se manifestar no dado espaço.  

Definimos como elemento fixo do espaço os imóveis ativos, compostos de 

construções públicas, comerciais ou residenciais, apresentando, na maioria, vigilância. Com 

relação aos imóveis ativos identificados na Av. Constantino Nery, encontramos um público 

(muro do DNIT) e dois particulares de empresas (Andrade Gutiérrez e Supletivo Ciec) 

apresentados na figura 11. 
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Figura 11 – Mapas gráficos com os sistemas de imóveis ativos na Av. Constantino Nery. 

 

Na Av. Djalma Batista, encontramos uma maior incidência de imóveis ativos, 

principalmente comerciais com vigilância. Identificamos a vigilância do imóvel como 

elemento que interfere na manifestação do grafite, propiciando a expressão da pichação como 

foram percebidos ao longo da avenida nas portas das lojas. 

Quanto aos imóveis inativos, encontramos na Av. Constantino Nery em maior 

número que na Av. Djalma Batista. Também é na Av. Constantino Nery que se encontram um 

grande número de manifestações do grafite em comparação à Av. Djalma Batista que possui 

mais pichações. Os imóveis ativos e inativos são fixos que possibilitam os fluxos do grafite, 

tornando-se, assim, eles mesmos, os fixos, imersos nos fluxos do grafite. 

Os sistemas de linguagens identificados ao longo dessas avenidas foram o grafite e a 

pichação. Decidiu-se definir essas duas expressões como sistemas de linguagens devido ao 

seu caráter fortemente comunicativo presentes nos imóveis ativos e inativos. Estamos citando 

a pichação pelo fato de a encontrarmos junto às manifestações de grafites percebidas nos 
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espaços dos muros, em sua maioria, e paredes. Na figura 12 é mostrado um mapa geral onde 

apresentamos em áreas preenchidas de vermelho na qual encontramos o grafite manifesto. 

Após identificar os sistemas de signos presentes no espaço semiótico, tomamos a 

análise do espaço geográfico para a compreensão das interferências desses sistemas de signos 

na expressão do grafite. Os resultados foram baseados nas análises dos dados coletados 

contidos nas informações visuais das fotografias e formulários preenchidos.  
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Figura 12 – Mapa geral das avenidas Constantino Nery e Djalma Batista com as áreas de 

grafite destacados em vermelho. 
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3.3 Com relação às interferências do espaço urbano na manifestação do grafite 

 

Partindo das identificações dos elementos fixos e fluxos do espaço geográfico e dos 

sistemas de signos presentes no espaço semióticos foi possível perceber as relações 

estabelecidas destes com a manifestação do grafite. Conhecidas as interferências desses 

elementos e sistemas na expressão do grafite, construímos um mapa semiótico onde podemos 

visualizar os sistemas de signos identificados e descritos anteriormente, que mantém relação 

com o grafite. A percepção dessas interferências só foi possível ao compreender que os 

elementos fixos e fluxos do espaço geográfico, baseados nos conceitos de Milton Santos 

(2008), funcionam como signos dos sistemas semióticos identificados no espaço da 

semiosfera, segundo as definições de Lotman (1996). Reiteramos que essa aproximação não 

estava dada. Ela foi alcançada ao analisar o espaço geográfico estudado, constituído de  

elementos fixos que possibilitam a manifestação do grafite, tornando-o também um espaço 

semiótico, composto por linguagens. Chegamos ao mapa semiótico apresentado na figura 13.  

 

Figura 13 – Mapa semiótico das relações dos sistemas de signos com o grafite. 
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O mapa semiótico mostra os sistemas de signos do grafite e da pichação relacionados 

aos elementos fixos do espaço geográfico, colocando-os em relação de interdependência, uma 

vez que os sistemas de signos dependem dos fixos para agir. Quando o imóvel é particular 

(lojas, empresas ou residências) e está ativo, com vigilância, a manifestação do grafite nos 

muros e paredes está condicionada à autorização dos proprietários.  

Diferentemente, nos imóveis inativos, sem vigilância, identificamos a expressão do 

grafite, alguns dos quais acompanhadas de pichação, o que se denomina, nesse caso, de 

grafite queimado, ou seja, uma linguagem interferindo na outra. Quando isto ocorre é comum 

aparecer um novo grafite por cima. Em sua grande maioria o grafite se apresenta sem a 

pichação.  

A Av. Constantino Nery apresenta uma grande quantidade de imóveis inativos e sem 

vigilância, concluímos, assim, ser esse um forte motivo para o grande número de 

manifestações do grafite nessa avenida. Já a Av. Djalma Batista, por possuir vários 

estabelecimentos comerciais, como lojas e shoppings, encontramos a pichação inseridas nas 

fachadas desses lugares. O grafite aparece nesses imóveis por meio de autorização. 

Diante do exposto, a expressão do grafite se dá pelo favorecimento do espaço, na 

qual muros e paredes de imóveis inativos funcionam como elementos fixos necessários aos 

fluxos de significação do grafite e da pichação. Outro elemento importante que identificamos 

e que possibilita a manifestação do grafite é a ausência de vigilância. No entanto, nem a 

vigilância consegue coibir a presença das pichações. Assim, os sistemas de linguagem atuam 

sobre os elementos fixos do espaço geográfico tornando-os fluxos, ao atribuir-lhes novos 

significados. 
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CONCLUSÃO 

 

Baseado no material apresentado neste relatório chega-se a uma avaliação do que 

estudo realizado ao longo desta pesquisa, que teve como foco o grafite como linguagem da 

cidade, considerando-se o espaço semiótico e o espaço geográfico. Recorreu-se à literatura 

sobre semiótica, grafite e espaço geográfico para melhor compreensão e aprofundamento do 

tema estudado. As observações de campo foram de suma importância para analisar as relações 

que permeiam o espaço estudado, juntamente com os registros fotográficos e os dados 

coletados através do formulário. Foi muito proveitoso compreender que o grafite está 

relacionado com todo um sistema de relações e, ao mesmo tempo, interfere no espaço, 

também sofrendo influência direta das ações deste último. 

A pesquisa cumpriu com os objetivos propostos que foram identificar as 

interferências do espaço urbano na manifestação do grafite; elaborar um mapa dos espaços 

semióticos do grafite na cidade; desenvolver banco de dados com registros do grafite no 

espaço urbano. Para estes dois últimos objetivos foi desenvolvido um mapa multimídia de 

caráter interativo, que contém as fotografias dos grafites, informações sobre os resultados 

alcançados, mapas e panorâmicas dos espaços.  

Esta pesquisa resultou em uma edição do projeto Ciclo de Debates “Comunicação no 

Espaço Urbano”, intitulado “Arte Urbana: Expressões Criativas na Cidade”, realizado no dia 

27 de maio de 2011, no hall do Instituto de Ciências Humanas e Letras da UFAM. Sob a 

coordenação da Profª Drª Mirna Feitoza Pereira, este evento contou com a presença de 

grafiteiros, DJ e b-boys, que falaram sobre suas experiências, aos quais, na ocasião, foram 

apresentados o andamento desta pesquisa. O marco desse evento foi a realização de uma 

intervenção artística de grafite no espaço institucional da Universidade, tendo a caixa d’água 

como suporte.  
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Como a pesquisa tratou da manifestação do grafite no espaço urbano, pode-se ver de 

perto a expressão dessa forma artística no espaço público, o que contribuiu para verificar o 

processo do grafite além do contato com os grafiteiros. 

Por fim, esta pesquisa contribuiu decisivamente para o contato com teorias que 

ampliaram meus conhecimentos nos campos das artes, da comunicação e da semiótica, além 

de poder experienciar o processo da pesquisa científica. 

Esta iniciação cientifica foi bastante enriquecedora e exigiu buscar resultados, 

pesquisar, permitiu o contato com novas teorias, ajudou a enxergar novas perspectivas. Pontos 

que merecem ser aprofundados futuramente: como se dá a construção da linguagem do 

grafite. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO 

 
 

Formulário de observação direta extensiva 

 

Projeto:  

Pesquisadora:  

Via observada:  

Categoria de observação:  

 

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

 

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

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Identificação do imóvel observado: 

( ) Imóvel residencial    De que tipo?__________________________________   

( ) Imóvel comercial      De que tipo?__________________________________ 

( ) Imóvel público          De que tipo?__________________________________ 

( ) Outro: ________________________________________________________ 

 

Imóvel com vigilante: 

( ) sim 

( ) não 

Quantos? ________ 
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Tipo de manifestação presente: 

( ) grafite 

( ) pixação 

( ) grafite e pixação 

( ) grafite com pixação (grafite queimado) 

 

No de grafite e pixação, qual dos dois predomina? 

( ) grafite 

( ) pixação 

 

No de grafite com pixação, qual dos dois predomina? 

( ) grafite 

( ) pixação 

 

Suporte da manifestação: 

( ) muro 

( ) paredes 

( ) ambos 

Outro: _____________________________________________________________ 

 

Estabelecimentos do entorno: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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APÊNDICE B – MAPA SEMIÓTICO MULTIMÍDIA 

 

 

O mapa semiótico digital foi encaminhado em CD-ROM para o Departamento de 

Apoio à Pesquisa (DAP) da UFAM, em nome de seu diretor e coordenador do PIBIC/UFAM, Prof. 

Dr. Antônio José Inhamuns da Silva, uma vez que ultrapassa o limite de 10MB estabelecido para o 

envio de arquivos via Portal Lira.  


