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Introdução

Com o avanço  diário  de  novas  tecnologias,  sentimos  que  observar  as  zonas

limítrofes do cotidiano tem se tornado uma tarefa cada vez mais laboriosa, pois com a

democratização da informação, neste ponto pegando emprestado a noção de liquidez de

Bauman (2001), as fronteiras de todas as naturezas se diluem e se interseccionam cada

vez mais. Contudo, no mundo materializado, ou se preferirem, no mundo cartográfico,

algumas  fronteiras  continuam marcadas  de  maneira  intensa,  como  por  exemplo,  as

fronteiras políticas e as fronteiras geográficas.

É justamente esse ponto de tensão entre limites que procuraremos abordar neste

texto. Para isso, devemos reconhecer que as fronteiras sempre existiram e nos parece

que  trazem consigo  uma  significação  latente,  mas  de  forma  alguma  ingênua  e  até

mesmo complexa, pois enquanto fronteira possui um significado tanto includente, para

quem está  dentro,  como excludente,  para  quem está  fora,  dependendo,  entre  outras

coisas, de suas configurações espaciais, matéricas, eidéticas, topológicas, etc.

A partir destas primeiras observações, poderíamos então nos questionar sobre a

possibilidade da existência de limites e fronteiras fortemente demarcadas dentro de uma

mesma região metropolitana como a cidade de São Paulo? Qual seriam os significados

que  emergem  de  tal  ocorrência?  Quais  seriam  os  conjuntos  significantes  que

compreendem esta manifestação?

Podemos  assim,  justificar  a  relevância  de  nosso  interesse  pela  razão  de  que

imersos no nosso cotidiano, por diversas vezes desconsideramos como a arquitetura da

cidade manifesta efeitos se sentido que transformam não só o nosso agir no mundo, mas

também o modo como nos relacionamos com as coisas e com as pessoas. Desta forma,

investigar os efeitos de sentido manifestados por uma zona limítrofe com determinadas

características se faz mister para considerarmos a promoção de políticas públicas e de

integração  social  a  partir  de  estudos  da  espacialidade  do  ambiente  geográfico  e



cartográfico,  visando  repensar  como  estes  elementos  podem  contribuir  para

ressignificação do espaço e da maneira que nos relacionamos com ele, numa tentativa

de  desconstrução  de  determinados  pré-conceitos,  muitos  deles  pejorativos,

principalmente no que concerne à população financeiramente desfavorecida. 

Assim,  com o  objetivo  de  refletir  sobre  a  ausência,  ou  não,  de  critérios  de

legitimação dos discursos de uma política pública que pode facilmente investir valores

eufóricos ou disfóricos, a partir de um jogo semântico entre o prático e o lúdico, revelar

tensões  limítrofes  em  uma  área  geográfica  relativamente  pequena  e  explorar  as

significações  que  são  manifestadas  neste  espaço  “vazio”,  investigaremos  uma  zona

fronteiriça entre o distrito do Grajaú e o distrito de Cidade Dutra, localizada na Avenida

Dona Belmira Marin, próximo ao número 228. 

A Avenida Dona Belmira Marin situa-se em um espaço de transição entre dois

distritos na periferia da zona sul da cidade de São Paulo. Não obstante a sua coerência

cartográfica com a nossa proposição temática, a mesma avenida, além de ser uma das

principais vias de acesso para o distrito do Grajaú, é a maior via da região cruzando

todo o distrito, possuindo a maior concentração de comércios do bairro. Apesar de sua

importância, como um todo, para a região, o que mais nos interessa encontra-se próximo

ao número 228 desta mesma avenida, marcando o que denominamos aqui de simulacro

de um portal da “cidade” Grajaú. Assim, para investigar a emergência de significados

deste  ponto  específico  nos  valeremos  primordialmente  da  metodologia  semiótica  de

origem francesa. Portanto, ainda que nosso objeto se trate exatamente deste ponto, ao

falarmos de simulacro e de articulações significantes enquanto modelo,  é necessário

estabelecer um paralelo com outros portais já legitimados pelo poder público enquanto

tais e para isso nos utilizaremos dos portais das cidades de Campos do Jordão (SP),

Gramado (RS) e  Joinville  (SC).  Poderíamos  até  mesmo utilizar  o  famoso portal  de

Brandemburgo, localizado em Berlim, como parte de nosso corpus, mas os fatos de ter

sido  inaugurado  em 1791,  modificado  diversas  vezes  ao  longo dos  anos  devido  às

muitas  disputas  territoriais  na  europa  e  ter  sido  consideravelmente  danificado  no

período da Segunda Guerra Mundial, para ser totalmente restaurado entre os anos de

2000 e 20021, nos renderiam exaustivas páginas de análise, o que no momento não nos é

interessante, mas não é uma possibilidade descartada em textos futuros.

1 Tal informação pode ser consultada no site da fundação responsável pela última restauração em: 
<https://www.xn--brger-fr-denkmale-22bg.de/projekte-der-stiftung.html> 



Retomando a discussão sobre nossas escolhas discursivas, acreditamos que, em

primeiro lugar, cabe aqui nos explicarmos sobre o uso da expressão simulacro de portal

da  “cidade”  Grajaú.  Ao  falarmos  de  simulacro,  nos  referimos  ao  que  Landowski

denomina como um “quase sinônimo de modelo”, do qual a semiótica se encarregará de

estudar  as  maneiras  pelas  quais  o  sentido é apreendido e  articulado (in  GREIMAS;

COURTÉS  et al.,  1986, p. 206). Com isso, ao falarmos em simulacro de portal não

estamos fazendo menção a um referencial propriamente dito, mas sim às articulações

significantes das quais o sentido é manifestado e pode ser apreendido. Esperamos com

isso deixar claro que não há um portal, no sentido comum da palavra, no distrito do

Grajaú, mas sim uma construção que na sua articulação significante evoca um modelo

de portal.

No que tange o uso do termo “cidade” para designar o espaço que compreende o

distrito  do Grajaú,  estamos  realizando  um jogo de palavras  subvertendo o valor  do

termo cidade enquanto substantivo para o nível de adjetivo, tendo em vista os dados

demográficos  do distrito.  Para  contribuir  com nossa  justificativa,  de acordo com os

dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) extraídos no dia 1

de julho de 2017, o distrito do Grajaú apresenta a maior população da cidade de São

Paulo,  resultando  em  um  total  de  381.277  habitantes.  Este  número  expressivo  de

residentes em um único distrito da cidade deixa clara a razão pela qual denominamos no

título  deste  trabalho  o  distrito  Grajaú,  de  cidade  Grajaú,  uma  vez  que  possui  uma

população comparável a outras grandes cidades do mesmo estado, como por exemplo

Piracicaba  (382.817  habitantes),  Diadema  (399.510  habitantes),  Bauru  (358.619

habitantes) e Franca (335.564 habitantes) 2.

Explicada a razão pela escolha do termo cidade Grajaú, partamos agora para a

justificativa da escolha do substantivo portal para representar este simulacro de portal

localizado  próximo  ao  número  228  da  Avenida  Dona  Belmira  Marim  e  que  faz

referência  direta  ao objeto  deste  texto.  O Dicionário  Houaiss  da Língua Portuguesa

apresenta as seguintes definições para o verbete portal: 1) entrada principal, geralmente

ornamentada, de uma igreja, de um grande edifício, etc.; pórtico, portela, portada; 2)

fachada principal,  onde fica  tal  entrada;  3)  p.ext.3 qualquer  porta  grande;  4)  infrm.4

ombreira da porta ou portão.

2 Os dados podem ser consultados no endereço 
<http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php>. Acessado em 13 de set. 2017.
3 O termo p. ext. significa por extensão de sentido ou por extensão.
4 O termo infrm. significa informal

http://produtos.seade.gov.br/produtos/projpop/index.php


Entre as cidades brasileiras, podemos citar como exemplos que se enquadram

nestas definições, os portais da cidade de Campos do Jordão (fig. 1), Gramado (fig. 2) e

Joinville (fig.3). 

Figura 1 -  Portal da cidade de Campos do Jordão (SP)

Fonte: Disponível em <https://tinyurl.com/yd34cqnu>. Acesso em: 14 de set. 2017.

Figura 2 - Portal da cidade de Gramado (RS)

Fonte: Disponível em <https://tinyurl.com/yc5howf6>. Acesso em: 14 de set. 2017.

https://tinyurl.com/yc5howf6
https://tinyurl.com/yd34cqnu


Figura 3 - Portal da CIdade de Joinville (SC)

Fonte: Disponível em <https://tinyurl.com/y8zfx95o>. Acesso em: 14 de set. 2017.

Dito isto, podemos então apresentar o presente objeto desta pesquisa, até agora

denominado de simulacro de portal da “cidade” Grajaú (fig. 4), e passar a explorar suas

manifestações e relações significantes, procurando justificar a nomenclatura utilizada e

discorrendo sobre os efeitos  de sentido que emergem dessa condição.  Contudo, não

devemos perder de vista que as articulações aqui propostas buscam ampliar o debate

sobre  como  o  investimento  de  valores  por  parte  do  Estado,  com  seu  discurso

legitimizador,  pode  contribuir  para  um  processo  de  invisibilidade  urbana  ou  uma

exclusão social.



Figura 4 – Simulacro de portal do Grajaú (SP)

Fonte: Arquivo do Centro de Pesquisas Sociossemióticas.

Portal da cidade Grajaú

Muitos  de  nossos  leitores  podem nos  questionar  sobre  o  uso  metafórico  da

palavra portal, mas com um olhar mais atento ao que foi explicitado acima, tanto nas

definições de portal, como nas relações significantes estabelecidas com os exemplos de

outros  portais  e  nos  valendo  do  conceito  de  simulacro,  buscaremos  afirmar  nosso

posicionamento a partir do nível discursivo de nosso objeto, justificando tal paralelismo.

Para  tal,  iniciamos  observando  as  condições  cartográficas  de  cada  um  dos

exemplos e, considerando o que Greimas e Courtés (2008, p. 245 – 248) denominam de

isotopia, podemos afirmar que há uma recorrência, ou melhor dizendo, uma reiteração

de marcas significantes, configurando assim uma isotopia figurativa e espacial no nível

do  discurso,  especificamente  no  que  diz  respeito  ao  posicionamento  limítrofe  dos

portais de cada uma das cidades e inclusive do distrito do Grajaú, como exposto nas

imagens a seguir (fig. 5, fig. 6, fig. 7 e fig. 8), identificando a localização dos portais

pelo círculo vermelho em cada mapa.



 Figura 5 - Local do portal de Campos do Jordão.          Figura 6 - Local do portal de Gramado.

Fonte: Adaptado de <https://tinyurl.com/y7r9d3b9> Fonte: Adaptado de < https://tinyurl.com/y8yoc3eh>

       Figura 7 - Local do portal de Joinville  Figura 8 - Local do simulacro de portal do Grajaú

Fonte: Adaptado de < https://tinyurl.com/yd3vqcdd> Fonte: Adaptado de < https://tinyurl.com/ycsaldn4>

Além dos portais estarem localizados em zonas limítrofes como demonstrado

nas imagens acima, existem outras reiterações presentes neles, mas dessa vez operando,

se  podemos  assim  dizer,  em  uma  lógica  interna.  Ao  falar  de  lógica  interna,  nos

referimos  à  duas  características  distintas,  porém  complementares,  sendo  elas  a

localização  com  relação  ao  percurso  interno  e,  portanto,  consequentemente  uma

determinada  prescrição  de  uso  do  portal  pela  própria  organização  de  vias  terrestres

presentes tanto nas cidades quanto no distrito do Grajaú.

Sobre a localização dos portais, notamos que todos estão localizados em vias

principais  que percorrem em sua integralidade todo o município,  com a exceção do

portal da cidade de Joinville. O portal do município de Campos do Jordão está situado

na Rodovia Federal BR-383, o portal da cidade de Gramado encontra-se na Rodovia

Estadual RS-235, o portal de Joinville, de maneira um pouco diferente, não localiza-se,



efetivamente,  em uma chamada via principal,  mas sim a poucos metrôs  da Rodovia

Federal BR-101, essa sim cruzando o município em toda sua extensão.

Com isso, temos reiterações que culminam em características presentes em todos

os  nossos  objetos,  podendo  chamar  tal  fato  significante,  portanto,  de  uma  isotopia

espacial  dos  portais  das  cidades,  englobando  a  particularidade  da  localização  em

rodovias federais, em rodovias estaduais ou, em casos específicos, muito próximos de

tais rodovias,  sendo que todas estas vias terrestres,  no  corpus  consultado, percorrem

integralmente o território do munícipio no qual o portal se encontra.

Além disso,  pelos portais  estarem localizados,  ou próximos,  de rodovias que

cruzam a cidade em sua integralidade, notamos também que prescrevem um percurso do

sujeito no município levando-o até a região mais central da cidade. O motorista que

cruza o portal sabe que aquela rota o levará para a zona central e/ou turística da cidade,

pois um destinador, previamente estabelecido, mas complexo, prescreveu tal percurso

para o condutor e para os transeuntes que ali circulam. Chamamos atenção aqui para

este destinador previamente estabelecido, mas complexo, podendo ser a prefeitura, com

suas secretarias, que legitima o portal enquanto entrada turística do município, assim

como as  parcerias  com instituições  privadas  que,  por  auxiliarem na manutenção do

logradouro, também participam ativamente do modo de existência dos portais.

Em posse dessa perspectiva, voltemos nossa atenção para o portal do Grajaú. A

sua localização geográfica é em uma zona limítrofe situada em uma avenida que cruza

integralmente o distrito e que conduz o sujeito até o centro do bairro, passando inclusive

pela maior zona de comércio da região na própria Avenida Dona Belmira Marin. Assim,

todas as marcas significantes apresentadas, até o momento, nos portais dos municípios,

são reiteradas neste lugar que denominamos de simulacro de portal do Grajaú, tanto em

suas  características  espaciais,  como  na  prescrição  de  percursos  dos  sujeitos  que  ali

transitam, sejam moradores da região ou não.

Saindo agora do ponto de vista da relação do portal com a cartografia local e nos

debruçando sobre as características significantes do portal em si, ou seja, tomando o

portal como signo e observando seus respectivos formantes, notamos outras reiterações

entre  nossos  exemplos.  Antes,  devemos  reconhecer  que  os  formantes  aos  quais  nos

referimos são os mesmos que Hjelmslev (1975) chamou de “figuras da expressão” e que

Greimas e Courtés (2008, p. 196) explicam como sendo “parte da cadeia do plano da

expressão”,  sendo  estes  apreensíveis  pelas  suas  qualidades  significantes  eidéticas,

cromáticas, matéricas e topológicas (GREIMAS, 1984).



A partir desta concepção teórica, podemos agora analisar os portais apresentados

com base nesses formantes e encontrarmos isotopias significantes que homologam-se ao

significado,  manifestando  sua  significação  de  maneira  que  consigamos  observar  as

categorias do nível fundamental sendo reiteradas em diferentes portais. Cabe salientar

que, nossa análise dos formantes se balisará fundamentalmente no que diz respeito a sua

forma, ou seja, ao formante eidético recorrendo a outros formantes na medida que a

análise avança. Tendo isto como ponto de partida, tomamos a liberdade de esboçar, de

maneira bastante rudimentar, as formas dos portais apresentados.

Figura 9 - Representação do Portal de Campos do Jordão. Figura 10 - Representação do portal de Gramado.

Figura 11 - Representação do Portal de Joinville. Figura 12 – Representação do simulacro de portal do Grajaú.

O que nos chama a atenção nas formas apresentadas acima, é o fato de serem

marcadas  sempre  por  uma lateralidade  e  por  um “teto”  que  limita  um determinado

espaço.  Essa  limitação  construída  e  reiterada  em  todas  as  manifestações  são,

literalmente,  construções  humanas  carregadas  de  um  semantismo  limítrofe.  A

lateralidade  e  o  teto  demarcam,  em  todos  os  casos,  uma  transformação  de

territorialidade, tanto para o percurso que adentra, como para sair deste território5. 

Essa característica limítrofe das formas dos portais, além de funcionarem como

marcas  geográficas,  dentro  do  espaço  e  do  tempo,  também  podem  carregar  em  si

características de um actante que transforma o sujeito de estado, pois agora este último

5 Cabe ressaltar que os limites estabelecidos no que estamos denominando de portal do Grajaú possuem 
uma especificidade, pois pertencem a construção da linha 9 – esmeralda da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos



não se encontra fora deste limite, mas, ao atravessar o portal, se vê dentro de uma outra

territorialidade, não mais excluído, mas incluído. Assim, é por meio desta construção,

limitando temporariamente o espaço do sujeito, pois este é um lugar de passagem, que

são construídas oposições semânticas da ordem do que está dentro  versus  o que está

fora, o que é incluído versus o que é excluído.

Dito isto, podemos observar outras características significantes dos portais que

reforçam essa  perspectiva  sobre  a  oposição  dentro  e  fora,  agora  sim fazendo  jus  a

arquitetura  singular de cada um dos objetos apresentados.  Se olharmos atentamente,

tanto os portais, como nossa análise, até o momento focamos nas semelhanças entre

todos os objetos,  contudo, também é da diferença  que emerge  o sentido.  Com isso,

notamos que cada portal, em sua arquitetura, apresenta elementos que dizem respeito a

cultura e a origem singulares do lugar.

 O portal de Campos do Jordão, apresenta em sua constituição uma reunião de

elementos arquitetônicos que remetem às vilas europeias, com sua mescla dos estilos

alpino  e  normando,  alinhados  com a  técnica  de  construção  enxaimel.  Com isso,  o

próprio portal, em sua arquitetura, já nos fornece pistas da cultura local, mesmo que esta

“cultura  local”  tenha  sido  projetada  para  ser  comercializável  e  não  originalmente

colonizadora,  pois  neste  caso,  as  influências  arquitetônicas  não  possuem  relação

nenhuma com a colonização predominantemente portuguesa da cidade, mas sim com o

processo de legitimação do discurso do turismo de inverno e de altitude. Já o portal da

cidade de Gramado apresenta, em sua arquitetura, elementos correspondentes à estética

bávara, mas diferentemente do município de Campos do Jordão, a cidade gaúcha possui

em sua história uma colonização germânica, açoriana e italiana. O mesmo ocorre no

portal do município catarinense de Joinville com sua colonização germânica, suíça e

norueguesa. Assim, os portais das respectivas cidades apresentam em sua constituição

elementos  arquitetônicos  que remetem à sua origem e sua cultura  local,  como se o

próprio portal comunicasse ao sujeito que passa por ele, o que encontrará ao adentrar ou

o que ele deixará para trás ao sair. 

Desta forma, tais portais além de representarem uma sinalética que demarca os

limites entre o dentro e o fora, também comunica os sujeitos passantes sobre a cultura

alí  presente,  quase  como  se  competencializasse  o  sujeito  para  se  atentar  as  marcas

significantes da cultura regional durante toda sua permanência na cidade. Portanto, se o

portal  manifesta  um  estilo  arquitetônico  que  remete  à  cultura  germânica,  suíça,

normanda, etc., são estas marcas culturais que o sujeito encontrará na cidade, ou seja, ao



mesmo  tempo  que  comunica,  também  competencializa  o  sujeito  e,  praticamente,

prescreve ao passante quais marcas culturais o mesmo deverá se atentar para vivenciar a

experiência local.

Por outro lado, se o sujeito passante não possui apreço por determinada marca

cultural,  o  portal  também  o  comunicará  sobre  as  influências  culturais  da  região

permitindo que o sujeito antecipadamente possa decidir permanecer na cidade ou não,

ou seja, o estilo arquitetônico do portal fornece um saber para o sujeito. Mas como tais

características poderiam estar presentes no portal  do Grajaú de maneira a corroborar

nossos apontamentos?

Comecemos pelo formato do portal do Grajaú, que é facilmente comparável ao

de  qualquer  outro  portal  como  podemos  observar  nas  representações  apresentadas

anteriormente.  No  que  diz  respeito  às  limitações  dos  portais,  devemos  ressaltar,

conforme observável na figura 4, que a lateralidade deste, assim como toda sua estrutura

é composta de uma construção à partir do cimento, provavelmente o concreto, marca

típica do desenvolvimento citadino em grandes centros urbanos. Assim, pelo formante

matérico podemos destacar a presença da urbanidade,  nos situando em um contexto

cultural diferente dos outros portais, mas em consonância com o discurso do lugar do

qual o portal está inserido, confirmando nosso primeiro ponto, pois de fato o distrito do

Grajaú dialoga com e como um centro urbano. 

Naturalmente, ao falarmos da arquitetura que auxilia na construção significante

do objeto, como nos objetos anteriores em que os elementos arquitetônicos germânicos,

normandos,  alpinos,  etc. contribuíam para estabelecer  uma leitura cultural  da região,

neste  caso  enfrentamos  o  desafio  de  não  haver  uma  arquitetura  que  remetesse

especificamente  a  alguma  cultura,  mas  sim  com  elementos  práticos  de  uma  vida

periférica na urbes, uma vez que tal construção foi erigida não como um portal, como

evocamos aqui, mas como parte da linha 9 – esmeralda da Companhia Paulista de Trens

Metropolitanos.  Assim,  sua  arquitetura  é  marcada  por  um  modo  de  existência  da

periferia em um grande centro urbano, de tal forma que o poder público demonstra não

se preocupar com um critério estético ou cultural em si, mas com uma questão apenas

pragmática ou utilitária.

Contudo, apesar da arquitetura evocar valores tipicamente urbanos, entrando em

comutação  com  o  discurso  do  local  ao  qual  pertence  o  portal,  a  falta  de  uma

identificação cultural com a população, fomentou a apropriação deste local por parte da

sociedade  que  o  transformou  em um espaço,  conforme os  apontamentos  de  Urbain



(2014). Vale ressaltar que o termo apropriação aqui utilizado, não carrega em si nenhum

semantismo pejorativo, pelo contrário, queremos com isso dizer que na ausência de um

reconhecimento identitário, a sociedade se mobilizou para expressar artisticamente os

seus valores culturais.

Assim,  pela  reinvindicação  deste  espaço  pela  população,  podemos  agora

encontrar as marcas culturais inscritas na arquitetura do portal por meio dos grafittis,

que evocam a cultura local a partir da arte “mural”. De fato, tal apropriação aparece em

destaque com o 7º Encontro Niggaz que ocorreu entre os dias 22 e 23 de maio de 2010

sob  a  organização  do  Coletivo  Imargem,  com divulgação  até  mesmo  no  portal  do

Ministério da Cultura6. É necessário abrir um parêntesis para explicar brevemente que

os chamados  Encontros Niggaz possuem este nome em homenagem a Alexandre Luis

da Hora Silva, que assinava suas obras no grafitti como Niggaz, reconhecido por todos

desta área como um dos pioneiros no Brasil. Desta forma, é pela ausência significante

de Niggaz que os Encontros Niggaz o tornam presente e mantém vivas as trocas entre os

artistas e a sociedade. 

Portanto, é a partir da realização do Encontro Niggaz na região do simulacro do

portal do Grajaú em 2010 que podemos notar, além da reiteração de uma isotopia das

manifestações das marcas culturais da região, característica presente em todos os outros

portais já mencionados, a apropriação do portal por parte da população e dos artistas,

reforçando a ideia de uma zona limítrofe dentro da própria cidade de São Paulo.

Observar  tais  relações  entre  os  portais  legitimados  pelo  poder  público  e  o

simulacro de portal presente no Grajaú nos faz refletir sobre o estatuto semiótico do

valor, ou seja, sobre o investimento de valor em determinado objeto (GREIMAS, 2014).

Retomando as palavras de Greimas, “O objeto visado não passa, então, de um pretexto,

de um local de investimento de valores, um alhures que mediatiza a relação do sujeito

consigo mesmo” (idem, p. 33). Ora, transpondo esta ideia para a apropriação cultural

realizada  no  Encontro  Niggaz,  nos  parece  fecunda  a  possibilidade  de  exercer  tal

paralelismo, pois neste caso os artistas envolvidos no processo, ao realizar tal evento,

subvertem o estatuto prático do local e inserem um valor cultural. Tal operação anuncia

a diferença em termos de valores investidos e consequentemente nos permite realizar

um jogo semântico  nos  moldes  que Floch (1995) propôs ao construir  seu quadrado

6 A divulgação do evento pelo Ministério da Cultura pode ser encontrada em 
<http://thacker.diraol.eng.br/mirrors/www.cultura.gov.br/site/2010/05/17/7%C2%BA-encontro-niggaz/>. 
Acesso em 29 set. 2017.

http://thacker.diraol.eng.br/mirrors/www.cultura.gov.br/site/2010/05/17/7%C2%BA-encontro-niggaz/


semiótico  com as  oposições  de  base  entre  o  prático  e  o  existencial  e  no  eixo  dos

subcontrários, o crítico e o lúdico. 

Por meio do que apresentamos nos parece plausível afirmar que, apesar de todas

as reiterações figurativas, espaciais e cartográficas, o que mantém o portal do Grajaú no

estatuto de simulacro de portal  é exatamente o investimento de valor realizado pelo

destinador forte, se assim podemos chama-lo, poder público. Assim, enquanto os portais

legitimados manifestam predominantemente o investimento de valores não-utilitários, a

própria construção do simulacro de portal, apesar de reiterar outras marcas significantes

dos portais, é investido por este destinador forte somente de valores utilitários.

Conclusões

Procuramos justificar o que denominamos de simulacro do portal do Grajaú por

meio da apresentação das reiterações de outros portais legitimados pelo poder público.

Para tal, nos debruçamos sobre as reiterações geográficas e espaciais, ao falarmos da

localização cartográfica limítrofe dos portais e sua relação com o entorno, ou seja, a

proximidade com grandes vias que cortam os municípios e o distrito do Grajaú em sua

integralidade,  os  formantes  eidéticos,  nos  quais  trabalhamos  as  reiterações  entre  as

formas de todos os portais e traçamos as características pertencentes à eles, como por

exemplo,  as lateralidades  e o “teto”,  que limitam o espaço de entrada e,  ao mesmo

tempo, são responsáveis por prescrever certas rotas e demarcar uma oposição semântica

entre o dentro/fora, e sem esquecer ainda das marcas culturais inscritas em cada um dos

portais, que reforçam a ideia de uma cultura dentro daquele limite e uma outra cultura

fora do limite do portal.

Passamos por todo este percurso para podermos então afirmar que a entrada do

distrito do Grajaú situada na Avenida Dona Belmira Marin, próxima ao número 228,

compartilha de todos os predicados pertencentes aos portais analisados, podendo assim,

ser considerada como um verdadeiro portal  do distrito  do Grajaú.  Contudo,  o valor

investido neste objeto pelo poder público reflete a posição semântica utilitária, talvez

não só da construção em si,  mas também de toda comunidade do entorno aos olhos

deste destinador forte. Basta pensarmos que, se “a forma figurativa do objeto cauciona

sua  realidade  de  modo  que  por  meio  dela  o  valor  se  identifica  com o objeto  [...]”

(GREIMAS, 2014, p. 33), temos que a apropriação cultural realizada pelo coletivo de

artistas evoca uma realidade, uma efervescência cultural periférica, que o poder público

invisibiliza ao destinar projetos exclusivamente utilitários à região.



Este estudo não procurou ipso facto estabelecer uma classificação da entrada do

Grajaú como sendo um portal do ponto de vista da teoria semiótica, mas sim levantar

um questionamento sobre como o investimento de valor de um destinador forte pode

afetar  a  percepção de um determinado lugar, mesmo havendo diversas reiterações  a

diferentes predicados, como os apontados no texto. 

A afirmação  da  existência  de  um simulacro  de  portal  no  distrito  do  Grajaú,

apropriado culturalmente pela população e que procura se construir como uma grande

tela de pintura às expressões artísticas, reflete a situação de uma periferia que busca

transformar  os  valores  à  ela  investidos,  ao  mesmo  tempo  em que  clama  por  mais

visibilidade do poder público, este que por sua vez parece não ter olhos para um projeto

que dê conta da riqueza periférica, preferindo manter seu utilitarismo, assim como o

cinza na periferia da cidade de São Paulo.
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