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RESUMO 

 

O tema desta pesquisa é a construção da identidade na metrópole contemporânea, 

caracterizada pela velocidade e pela fragmentação, dando ênfase à discussão sobre a 

constituição das imagens, dos imaginários e das ideologias mobilizadas pelos sujeitos em seu 

movimento cotidiano pelas ruas da cidade de São Paulo. O quadro teórico-conceitual que dá 

base à investigação se relaciona à interseção entre as áreas da comunicação e do consumo, 

apoiando-se principalmente em Walter Benjamin, Néstor Garcia Canclini, Edgar Morin, 

Marcia Perencin Tondato, dentre tantos outros autores que contribuíram para a articulação da 

interface entre estas duas áreas do conhecimento. Com vistas a isso, trabalhamos na 

perspectiva de responder a três objetivos centrais: a) conhecer as práticas de consumo material 

e cultural em relação às identidades explicitadas pelos entrevistados; b) verificar os sentidos 

atribuídos à cidade a partir dos hábitos e práticas de consumo dos entrevistados; c) explorar os 

laços de solidariedade e o sentimento de pertencimento em relação à cidade tomando a Rua 

Augusta como recorte. Organizamos a reflexão em dois eixos: no primeiro discutimos o 

consumo simbólico da imagem da cidade em relação à construção das identidades dos sujeitos 

e da própria cidade, no segundo refletimos sobre o consumo cotidiano como prática 

identitária, de pertencimento e de cidadania. O referencial empírico teve como base 

entrevistas em profundidade realizadas com moradores e trabalhadores localizados na Rua 

Augusta, na cidade de São Paulo. Por meio da Análise de Discurso de linha francesa 

refletimos sobre os discursos dos entrevistados e articulações com as narrativas constituintes 

de suas identidades e das identidades da cidade. Sinteticamente, o consumo da Rua Augusta 

se relaciona à construção de uma imagem marcada pela diversidade e pela novidade em 

contraste a outros espaços urbanos, caracterizados pela impessoalidade e pela monotonia. O 

imaginário que disso irrompe é articulado pela prática de um “caminhar a pé” que coloca o 

sujeito em circulação através dos circuitos urbanos e midiáticos, permitindo que aflore um 

sentimento do pertencimento em diálogo com uma sociabilidade experimentada individual ou 

coletivamente, embebida nos conteúdos da cultura do consumo.  

Palavras-chave: comunicação; consumo; identidade; cidade, cotidiano. 



 

 

 

ABSTRACT 

The subject of this thesis is the construction of identity in a contemporary metropolis, 

characterized by fragmentation and velocity. It focuses on exploring the constitution of 

images, imaginary and ideologies mobilized by citizens in their quotidian travel through the 

streets of São Paulo.  The framework that sustains the research is based on the intersection 

between communication and consumption theories, relying mainly on Walter Benjamin, 

Néstor Garcia Canclini, Edgar Morin, Marcia Perencin Tondato among others relevant 

authors in this field.  This work has three main objectives:  a) The understanding of the 

relationship between material and cultural consumption habits and the identities assumed by 

respondents.  b) Identify the meaning attributed to the city based on consumption habits of 

respondents. c) Explore citizens' feelings of belonging and their solidarity ties with the city, 

taking the Augusta Street as the research centered area.   We structured the discussion in two 

parts: The first one explores the symbolic consumption of the city's identity in itself; the 

second one reflects on ordinary consumption as an exercise of identity, of belonging and of 

citizenship. The empirical reference was based on in-depth interviews with residents and 

workers located along Augusta Street in the city of S.P.  The French approach of analyses of 

discourses allowed us to reflect about the interviewees discourses and their connection with 

the narratives of their identities and the city identities. Basically, Augusta Street's 

consumption is related to diversity and trends in contrast to other urban spaces that are 

characterized by their cold impersonality and monotony.  The images that comes up from this 

diversity is articulated when we step into Augusta Street.  Walking along its athmosphere of 

contrast and movement, it makes it possible for us to feel part of it.  This feeling of belonging 

in dialogue with this sociability which can be felt both collectively and individually is always 

immerse in the consumption culture contents. 

Keywords: communication; consumption; identity; city; daily life.  
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INTRODUÇÃO 

 

As reflexões sobre identidade possuem matrizes em diferentes áreas do 

conhecimento. É importante deixar claro que a empreitada reflexiva sobre a questão 

identitária desta dissertação foi construída a partir do campo da comunicação, entendendo que 

é própria desta vertente do conhecimento a interdisciplinaridade, fundamentalmente 

estruturada pela intersecção das teorias da linguagem e das trocas simbólicas e sociais. 

Como nos explica Lopes (2011), o grande desafio deste campo do conhecimento é 

conseguir dar conta do movimento, da pluralidade e da intersecção dos elementos contidos na 

relação entre estes campos. A referida autora chama atenção para os estudos de comunicação 

que privilegiam um viés semiótico, do estudo dos signos, e para os que dão centralidade ao 

papel da mídia na sociedade contemporânea, mostrando que embora este foco de investigação 

seja fundamental para o campo. Não é raro que os estudos conduzidos a partir dessa 

perspectiva costumem deixar de lado os processos interlocutivos e a dimensão discursiva, que 

apontam para os reflexos sociais e as interações sociais que compõem os processos semióticos 

e midiáticos.  

O que marca as práticas comunicativas – ou o “olhar da comunicação” – é 
exatamente a ênfase nos produtos, nos meios e nas formas pelas quais as 
trocas simbólicas se estabelecem. Daí a contribuição das ciências da 
linguagem, mas também os seus limites para nossos propósitos ‘a existência 
de uma preocupação distinta’. Existe um ‘fora do texto’ que, em nossos 
estudos, requer um olhar talvez mais específico e, de fato, para além do 
texto. O sujeito da comunicação é o sujeito da linguagem – mas é mais; é um 
sujeito social, um sujeito em relação. E tal relação é mediada pelo texto, mas 
não se resume a ele. (...) uma prática viva que reconfigura seus elementos e 
reconfigura o social (LOPES, 2003, p. 199). 

 

O “além do texto” a que se refere Lopes é abordado nesta dissertação, ao nos 

voltarmos às práticas de consumo, atividade que julgamos ser um “fato social total” 

(ALONSO, 2006, p. 30), uma prática humana que possui dupla dimensão: material e 

simbólica. Contudo, para além desta categorização, temos a intenção de destacar que a 

modernidade situa o consumo como elemento suficientemente central para protagonizar um 

contexto particular na história: a cultura do consumo1 (SLATER, 2002). 

 

1Don Slater em “Cultura do Consumo e Modernidade” (2002) descreve a emergência da Cultura do Consumo em 
paralelo às transformações sociais modernas como a Revolução Industrial, a liberdade de escolha e o poder dos 
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Para refletir sobre a identidade dos sujeitos que circulam na metrópole 

contemporânea, consideramos fundamental explicitar as linhas científicas que vamos articular 

ao longo desta dissertação, entendendo que “o ponto de vista cria o objeto” (SAUSSURE, 

1975 apud BOURDIEU; CHAMBOREDON; PASSERON, 2007, p. 45). Neste sentido, temos 

a convicção de que o objeto científico desta pesquisa – e de qualquer pesquisa científica – não 

é um objeto natural, mas um objeto construído. Reconhecer esta circunstância significa 

assumir que a perspectiva da qual olhamos um fenômeno, o produz e o fabrica. Por este 

motivo, afirmamos que o objeto científico não é puro, natural ou único, mas desenhado, 

esculpido e moldado por quem o vê.  

Assim, é parte do fazer científico reconhecer este estado permanentemente aberto das 

investigações e de suas descobertas, compreendidas como “conjecturas genuínas” e não como 

verdades absolutas, como sugere Karl Popper (2008). Tais conjecturas são construídas 

mediante testes rigorosos que exploram suas falhas e ambiguidades até que se tornem sólidas 

o suficiente para adquirir o status de “descrição sólida do real”. Estabilidade, no entanto, que 

jamais será total, visto que é impossível realizar infinitos testes a ponto de excluir qualquer 

refutabilidade que venha a acontecer. Neste sentido, entendemos que o abandono de um 

paradigma orientado pela “verdade” para a adoção de um paradigma orientado pela 

“refutabilidade” não sinaliza o fracasso da ciência em conhecer o mundo a sua volta, mas o 

rigor na produção desse conhecimento (POPPER, 2008).   

Além disso, reconhecer – e explicitar – a parcialidade e a incompletude do olhar 

científico permite a aproximação de um dos aspectos centrais da ciência: a prática da 

reflexividade. Ela possibilita que o cientista investigue a si mesmo e à própria atividade de 

investigar enquanto investiga o objeto da pesquisa, produzindo um conhecimento que é ao 

mesmo tempo autoconhecimento, como propõe Edgar Morin (2005) e Boaventura Souza 

Santos (1999). 

Tendo sido feitas as considerações iniciais sobre o cunho científico que orienta esta 

dissertação, apresentamos a temática da pesquisa realizada que, no aspecto mais amplo, versa 

sobre a construção da identidade na sociedade contemporânea segundo a perspectiva da 

                                                                                                                                                         

sistemas comerciais, a natureza da individualidade e da identidade num mundo pós-tradicional, etc. Mas, 
principalmente, e de modo geral, o contexto em que as trocas sociais passam a ser mediadas pelos mercados. 
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comunicação e do consumo, binômio que compõe a linha de estudos do PPGCOM da ESPM. 

Adotamos o consumo – material e simbólico – dos espaços da cidade de São Paulo como 

referência para refletir sobre a construção da identidade e do sentimento de pertencimento 

pelos sujeitos na contemporaneidade. 

O cotidiano na Rua Augusta, situada na zona central e parte da zona oeste2 da cidade, 

serve como referência empírica, com base no entendimento de que esta via sintetiza diferentes 

temporalidades da cidade de São Paulo. Isso possibilita que a discussão sobre a construção 

identitária dos sujeitos dialogue mais diretamente com a construção identitária da cidade, 

ainda que o foco desta dissertação esteja nos sujeitos sociais e não na cidade em si. A defesa a 

respeito da importante participação da Rua Augusta na história da cidade de São Paulo se 

apoia nas categorizações realizadas por Massimo Canevacci (1997). O autor a descreve a 

partir de quatro centros: o primeiro localizado no Páteo do Colégio, o segundo nos arredores 

da Praça da República, o terceiro na Avenida Paulista e o quarto na Avenida Luiz Carlos 

Berrini, embora na época em que escreveu a obra, o autor tenha feito a ressalva de que ainda 

considerava a Avenida Paulista como o centro hegemônico da cidade (Idem).  

Nossa opção por eleger o cotidiano da Rua Augusta como referência empírica 

também tem em vista que esta rua conecta o centro antigo (tanto o primeiro, nos arredores do 

Páteo do Colégio, quanto o segundo, nas proximidades da Praça da República) à Avenida 

Paulista. Em se tratando de um estudo de recepção, pois trabalhamos com as vozes dos 

indivíduos-sujeitos que por lá vivem e/ou circulam, adotamos a Análise de Discurso de linha 

francesa como paradigma de investigação. Apoiando-nos principalmente em Baccega (1998), 

Orlandi (2012) e Bakhtin (2006), tomamos a linguagem não apenas em referência ao texto, 

mas principalmente à práxis. Nesta, está presente o diálogo entre as diversas instâncias sociais 

humanas (culturais, políticas, simbólicas, afetivas, etc.) em relação às dinâmicas de uma 

sociedade do consumo, que é nosso foco. Neste sentido, o discurso dos sujeitos que 

frequentam a Rua Augusta é abordado em paralelo a uma historicidade e a um conjunto de 

materialidades sociais específicas da Cultura do Consumo.  

Além do levantamento bibliográfico, nosso percurso metodológico se pautou em 

outras três etapas. Na primeira, realizamos entrevistas em profundidade com sete pessoas que 
 

2 A região da Rua Augusta localizada entre a Praça Roosevelt e a Avenida Paulista localiza-se no Centro da 
cidade, já a região entre a Avenida Paulista e a Rua Estados Unidos localiza-se no bairro do Jardim Paulista, 
na zona Oeste. Disponível em http://www.sp-turismo.com/bairros-sp.htm. Acesso em 18 de fevereiro de 2016. 

http://www.sp-turismo.com/bairros-sp.htm
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frequentam a Rua Augusta cotidianamente (três moradores e quatro trabalhadores). Suas falas 

constituem o material discursivo a partir do qual organizamos e construímos os corpora de 

linguagem analisados. Na segunda etapa, usamos as análises para iluminar a problemática da 

pesquisa, versando sobre a constituição da identidade e do sentimento de pertencimento do 

sujeito que vive na cidade contemporânea, marcada pela fragmentação e pela efemeridade. 

Por fim, desmembramos a problemática em três objetivos, que nos propomos a responder; são 

eles: a) conhecer as práticas de consumo material e cultural em relação às identidades 

explicitadas pelos entrevistados; b) verificar os sentidos atribuídos à cidade a partir dos 

hábitos e práticas de consumo dos entrevistados; c) explorar os laços de solidariedade e o 

sentimento de pertencimento em relação à cidade, tomando a Rua Augusta como recorte. 

Entendendo que “é por meio da atividade social do consumo que o indivíduo-sujeito 

dialoga com a sociedade do seu tempo, informando os interlocutores a respeito de seus 

hábitos, sua identidade, posicionando-se no mundo” (TONDATO, 2014, p. 199), estruturamos 

esta dissertação em quatro partes. A primeira delas trata das relações entre cultura do 

consumo, modernidade e construção da identidade. No segundo capítulo, abordamos o 

processo de construção das identidades no cenário das cidades, trazendo o espaço urbano da 

cidade de São Paulo como o palco onde se forjam narrativas locais e globais de 

pertencimento. No terceiro capítulo, tratamos dos princípios metodológicos que orientam a 

pesquisa, elucidando a construção do corpus e do encaminhamento da análise. Por fim, no 

quarto, analisamos a fala dos entrevistados à luz dos objetivos da pesquisa, articulando o 

referencial teórico ao material empírico coletado.  

Com esta estrutura, realizamos uma reflexão sobre a constituição da identidade no 

espaço urbano colocando em evidência as formas como o consumo cotidiano se relaciona à 

contínua busca pelo pertencimento, aproximando o individual do coletivo e inscrevendo-o em 

uma rede inexoravelmente simbólica e política. O consumo cotidiano realizado pelo sujeito 

comum é visto como o vetor de uma gama de relações sociais que o inscrevem no universo 

coletivo da cultura, junto a todos os embates de poder que a ele se relacionam. 
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1. A SOCIEDADE DE CONSUMO E A QUESTÃO IDENTITÁRIA  

 

Neste capítulo abordamos as principais transformações ocorridas na sociedade de 

consumo, do século XIX ao século XXI, associando-as ao desenvolvimento das concepções 

de identidade. O objetivo é refletir sobre o modo como as práticas identitárias se relacionam 

às práticas de consumo. Lembrando que nosso tema é a construção identitária do sujeito, 

realizada por meio do consumo na metrópole contemporânea, buscamos ponderar mais 

especificamente sobre a atribuição de sentido às práticas de consumo cotidianas e a relação 

delas com a constituição das identidades e do pertencimento, do ponto de vista da cidade 

como mídia e mediação. 

A categorização da reflexão sobre a cidade por meio das instâncias “cidade como 

mídia” e “cidade como mediação” se apoia nos estudos de Lucrécia Ferrara (2007) e tem 

caráter analítico, já que ambas as instâncias estão intimamente relacionadas. Na primeira 

damos ênfase à imagem e aos imaginários relacionados à cidade, já na segunda o foco repousa 

nos usos cotidianos da cidade, muitas vezes contraditórios e difusos, nos quais consideramos 

não haver uma imagem claramente unificada e norteadora, embora sempre haja uma dimensão 

ideológica atuando em ambas as instâncias. Como nos adverte Orlandi (2004) a cidade é um 

espaço inexoravelmente marcado pelo conflito, uma vez que sua natureza coletiva implica em 

harmonizar uma narrativa hegemônica, da cidade, em relação a uma série de narrativas 

particulares, dos cidadãos que a constituem. Por conseguinte, há sempre uma distância entre a 

imagem unificada da cidade e as imagens que se confrontam na vida urbana cotidiana, que, 

em nossa perspectiva, acessamos por meio da observação dos “usos” realizados pelo sujeito 

cotidianamente.   

Apoiamo-nos principalmente em Baccega (1998), Stuart Hall (2011), Benjamin 

(1986), Slater (2002) e Garcia Canclini (2010) para pensar de que forma identidade, 

comunicação e consumo se relacionam. Também dialogamos com autores que tratam mais 

diretamente das cidades, como Raquel Rolnik (2012), Nicolau Sevcenko (2003) e Massimo 

Canevacci (1997). 

Para refletir sobre estas intersecções propomos três eixos de leitura: o primeiro se 

refere aos estudos de recepção, o papel do sujeito ativo e a constituição da subjetividade por 

meio da materialidade do discurso; o segundo nos leva às considerações sobre as 
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necessidades, os desejos e os imaginários mobilizados pelo sujeito na sua relação de consumo 

da imagem da cidade; e o terceiro nos permite tratar a cidade como espaço de mediação de 

práticas cotidianas de consumo em direção ao exercício da cidadania, do pertencimento e da 

constituição de identidades, implicando um diálogo entre público e privado, local e global, 

concreto e virtual; ou seja, voltamo-nos aos usos que os sujeitos fazem da cidade. 

 

1.1 SUJEITO, IDENTIDADE, COMUNICAÇÃO E CONSUMO 
 

Os pesquisadores do campo da comunicação refletem sobre o sujeito a partir da 

intersecção de dois polos, o da recepção e o da emissão (BACCEGA, 1998). Baccega nos 

mostra que o lugar do diálogo entre estes dois polos ocorre no seio da subjetividade do 

sujeito. Ela se constitui pela materialidade discursiva que é resultado da polifonia dos 

discursos com os quais o indivíduo se relaciona ao longo de sua história. A subjetividade está, 

portanto, em constante transformação, não é fixa (BACCEGA, 1998).  

Ainda nos apoiando em Baccega (1998, p. 101), compreendemos que “é no 

indivíduo/sujeito que se articulam estruturas e processos”. As estruturas se relacionam à 

forma como se organiza o grupo social a que este indivíduo pertence, e os processos se 

relacionam às ações e aos comportamentos que o indivíduo realiza em seu cotidiano. Há, por 

conseguinte, uma dialogia entre macroestrutura social e os microprocessos cotidianos que 

ocorrem dentro de cada sujeito, permitindo-nos refletir sobre seu “eu” plural. 

Deste ponto de vista, é impossível compreender o indivíduo como um ser isolado. 

Ele será sempre entendido como um indivíduo em relação com a sociedade em que vive, 

constituído por um arranjo entre os discursos que o precedem e os discursos por ele 

reelaborados. De acordo com Baccega (1998), tomamos da Análise de Discurso de linha 

francesa a noção de interdiscursividade para designar o diálogo que ocorre entre os discursos 

macroestruturais existentes e os discursos específicos elaborados pelo autor em sua rotina 

diária. É somente na relação entre estas duas instâncias que podemos debater sobre os valores, 

desejos e imaginários que se atualizam no indivíduo. “Enfim, para os estudos e a prática dos 

processos comunicacionais, nem só a emissão nem a recepção: o homem vive e se forma na 

práxis, da qual é parte integrante. E é a partir dela que os estudos de comunicação avançarão” 

(BACCEGA, 1998, p. 105). 



15 

 

Temos a intenção de contribuir ao avanço nos estudos da comunicação, no sentido 

sugerido por Baccega (1998), ao propor uma reflexão sobre a identidade dos sujeitos que 

circulam pela Rua Augusta, na cidade de São Paulo, tendo como referência empírica o 

discurso que os eles constroem em sua vida ordinária, intermediado pelo consumo e pelos 

usos que fazem deste espaço urbano.  

Como mencionado na introdução, partimos da ideia de que a cidade é o lugar por 

excelência da divergência, como nos propõe Orlandi (2004) em Cidade dos sentidos. Para que 

possamos debater sobre os diferentes sentidos que compõem esta divergência, temos como 

objetivo analisar a espessura semântica que compõe a cidade. Para fazê-lo adotamos a 

proposta de Orlandi (2004, p. 35): “trabalhar com o movimento entre a organização do 

discurso urbano [ilusão de urbanidade] e a ordem do discurso urbano [o simbólico se 

confrontando com o político]”. 

Refletimos sobre esta movimentação de sentidos proposta por Orlandi, mas tomamos 

como dispositivos analíticos as instâncias de Ferrara (2008): cidade como mídia e cidade 

como mediação, visto que consideramos os diálogos com a abordagem que desenvolveremos 

no tocante a nosso objeto de pesquisa. O princípio do dispositivo de análise em construção 

agrega os pensamentos de Ferrara (2008) e Orlandi (2004) na medida em que vamos observar 

o movimento entre os sentidos que se relacionam à leitura das imagens da cidade (cidade 

como mídia) e os sentidos complexos que emergem no uso cotidiano dos espaços da cidade 

(cidade como mediação).  

As duas instâncias da cidade serão abordadas através do consumo, a primeira 

mediante o consumo visual que o sujeito realiza ao interpretar a imagem da cidade e a 

segunda mediante o consumo espacial que o sujeito realiza ao usar a cidade cotidianamente. 

Com relação à primeira instância, entendemos que a arquitetura desempenha um papel 

fundamental porque seu planejamento é cuidadosamente realizado com vistas a imprimir uma 

utopia, ideologia, plano ou imagem específica à cidade. Contudo, entendemos que, segundo 

Ferrara (2008), a instância da imagem da cidade vai além da dimensão simbólica da 

arquitetura ou do plano urbanístico, mas se relaciona à exacerbação desta retórica visual 

através da repetição desta imagem pelos meios de comunicação de massa e pela indústria do 

turismo, por exemplo. Para refletir sobre esta questão, adotamos uma abordagem que busca 

investigar o consumo visual que os sujeitos realizam em relação a pontos emblemáticos da 

cidade, debatendo sobre a multiplicidade das leituras, bem como a polissemia da imagem. 
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Com relação à segunda instância, entendemos que as interações cotidianas na cidade 

são complexas e de diferentes naturezas. Olharemos para elas a partir da história de vida dos 

sujeitos que entrevistamos na pesquisa. Tomamos de suas histórias de vida, bem como de sua 

rotina diária, as práticas de consumo que revelam a relação entre a construção da identidade 

do indivíduo no que concerne ao movimento e ao uso que ele realiza pelos espaços da cidade.  

Esta abordagem é pertinente para nossa pesquisa porque compreendemos que as 

práticas de consumo, tanto materiais quanto simbólicas, são atividades que constroem as 

identidades dos sujeitos. Pautando-nos em Slater (2002), podemos afirmar que é por 

intermédio do consumo que atribuímos sentido ao mundo em que vivemos e nos expressamos 

nele. Como evidencia Alonso (2006), o consumo é um fato social que ultrapassa o sujeito, 

sendo uma condição humana. A história do homem é a história pelo direito de consumir, 

material e simbolicamente, territórios, abrigos, comidas, povos, riquezas, etc. A problemática 

com relação ao consumo não é, portanto, o ato de consumir ou não consumir, mas, sim, como 

consumir.  

A cultura do consumo, como nos propõe Slater (2002), está relacionada a um 

contexto particular, o momento em que as relações de troca passaram a ser mediadas pelo 

mercado, na modernidade.  

“O moderno” se estabelece com base em uma visão de mundo vivenciada 
por um agente social que é supostamente livre e racional enquanto indivíduo, 
dentro de um mundo que não é mais governado pela tradição, e sim pela 
abundância, e um mundo produzido pela organização racional e pelo saber 
científico, a figura do consumidor e a experiência do consumismo são ao 
mesmo tempo típicas do novo mundo e parte integrante de sua construção 
(SLATER, 2002, p. 18). 

Ocorre que as formas de consumo que se delinearam a partir da nova ordem moderna 

promoveram um entendimento do consumo como o “vilão” da sociedade contemporânea, da 

mesma forma como a mídia foi tida como “vilã” em épocas anteriores (BACCEGA, 2011).  

Contudo, enxergamos que a mídia e o consumo são pilares estruturais da sociedade, 

permeados por complexas relações de poder, dialéticas e contraditórias, que não devem ser 

reduzidas a visões dualistas. Só é possível compreender a diversidade das relações de poder 

macroestruturais e microssociais relacionadas ao consumo refletindo profundamente sobre as 

mesmas, como nos propomos a fazer.  

Compreendemos que o consumismo é uma prática que faz parte do cenário da cultura 

do consumo, e que inclusive pode levar a psicopatologias. No entanto, não é deste tipo de 

consumo que estamos tratando. Como dissemos, este trabalho entende o consumo como uma 
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prática cotidiana que possibilita ao sujeito a atribuição de sentido ao mundo em que vive e 

nele se situar. Optar por consumir uma coisa e não outra permite que o sujeito organize e 

elabore conteúdos, expressando-se no mundo (SLATER, 2002). 

Partindo do pressuposto de que é impossível não consumir, visto que todo sujeito 

precisa ao menos comer, vestir-se e habitar, entendemos que as formas de escolher e consumir 

os alimentos, as roupas e os tipos de habitação, por exemplo, revelam a maneira como se 

estruturam a cultura e as relações sociais do grupo social do qual este sujeito faz parte.  

Ao adotar uma perspectiva cultural do consumo, entendemos que os bens estão 

atrelados a um conjunto de significados partilhados, o que permite acessar sua dimensão 

identitária. Ao observar o consumo cotidiano de um sujeito, podemos compreender a maneira 

como concebe seus rituais de alimentação, ordena os espaços da sua casa, compõe sua 

vestimenta, organiza seu tempo de lazer, etc. Todas estas atividades têm um significado para 

este sujeito, mas não só para ele, visto que as significações não ocorrem de modo individual, 

mas na interação social, de modo coletivo. “(...) Quando formulamos significativamente 

nossas necessidades em relação aos recursos disponíveis, baseamo-nos em línguas, valores, 

rituais, hábitos, etc., que são de natureza social, mesmo quando os contestamos, rejeitamos ou 

reinterpretamos no plano individual” (SLATER, 2002, p. 131). Compreendemos, então, que 

todo consumo é identitário, sendo que a temática da identidade atravessa completamente as 

práticas de consumo.  

A forma como a identidade se apresenta mudou ao longo dos tempos, tornando-se 

uma questão central na vida dos sujeitos na modernidade (HALL, 2011). Antes da era 

moderna os sujeitos não especulavam vigorosamente sobre quem eram, sendo suas vidas 

regidas pela tradição, por uma perspectiva voltada ao passado. É na modernidade que os 

sujeitos experimentam um olhar sobre o futuro, explorando imaginários e projetos de 

progresso, impulsionados pelo desejo de superar a tradição. Buscam tomar o curso da história 

em suas mãos e construir novas formas de vida e de ordenamento social. 

Stuart Hall (2011), em “A identidade cultural na pós-modernidade”, apresenta-nos a 

trajetória da concepção de identidade em três fases: a do sujeito do iluminismo, do sujeito 

sociológico e do sujeito pós-moderno. Trata-se de uma trajetória que nos guiará na 

problematização do conceito em referência ao interesse do nosso estudo sobre a relação 

comunicação-consumo-identidade, do ponto de vista dos indivíduos na metrópole 

contemporânea.  
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A principal diferença entre as concepções apresentadas por Hall (2011) é a 

relativização da integridade do “eu”. Uma relativização relacionada a contextos macrossociais 

distintos, mas que simplificamos tendo em vista a continuidade da argumentação: se para o 

sujeito do Iluminismo a imagem que possuía de seu “eu” era fixa e permanente, para o sujeito 

sociológico esta imagem é relacional (atenta à dialética entre indivíduo e sociedade), enquanto 

para o sujeito pós-moderno, é completamente fragmentada e fluida. 

Esta relativização da integridade do “eu”, como chamamos, é o que Hall (2011) 

nomeou de descentramento do sujeito moderno. Descentramento que o autor explicita citando 

cinco passagens da história das ciências humanas, importantes para nossa argumentação 

porque dialogam diretamente com os conceitos acerca da sociedade do consumo, como 

abordaremos adiante, e elucidam a própria noção de identidade.  

A primeira passagem diz respeito à teoria marxista, que instaurou a noção de sujeito 

histórico em oposição ao sujeito universal, mostrando que cada indivíduo se situa em um 

contexto caracterizado por condições específicas. A segunda passagem se referencia na teoria 

da psicanálise, que revelou o inconsciente e mostrou que há outras dimensões psíquicas 

humanas para além da razão. Embora não tratemos neste trabalho sobre os conteúdos 

inconscientes que afetam as identidades dos sujeitos, reconhecemos a participação do 

inconsciente na constituição de suas identidades e abordamos a dimensão do imaginário como 

articulador entre os conteúdos inconscientes e os conteúdos conscientes. 

A formação do eu no ‘olhar’ do Outro, de acordo com Lacan, inicia a relação 
da criança com os sistemas simbólicos fora dela mesma e é, assim, o 
momento da sua entrada nos vários sistemas de representação simbólica – 
incluindo a língua, a cultura e a diferença sexual. Os sentimentos 
contraditórios e não resolvidos que acompanham essa difícil entrada (...) que 
são aspectos-chave da ‘formação inconsciente do sujeito’ e que deixam o 
sujeito ‘dividido’, permanecem com a pessoa por toda a vida. Entretanto, 
embora o sujeito esteja sempre partido, dividido, ele vivencia sua própria 
identidade como se ela estivesse reunida, ‘resolvida’, ou unificada. (...) 
Existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade (HALL, 
2011, p. 38). 

O que explica Hall (2011) acerca do trabalho de Freud nos permite entender que os 

conteúdos que compõem a identidade do ser humano são complexos e contraditórios e para 

que o sujeito possa reuni-los em um todo coerente se faz necessária a instância do imaginário. 

É o imaginário que permite que o sujeito construa uma imagem unificada sobre si mesmo.  

Caminhando para a terceira passagem acerca dos descentramentos do sujeito, 

deparamo-nos com os trabalhos de Ferdinand de Saussure. Eles apontam para a arbitrariedade 
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do signo linguístico, não de modo aleatório, mas em conexão às relações sociais vigentes em 

uma sociedade. Neste sentido, a identidade está intimamente ligada ao funcionamento da 

linguagem, que nomeia o mundo a partir das relações sociais.  

À medida que a linguagem vai nomeando o mundo, ela estabelece uma ordem social, 

tornando público determinados conteúdos e fazendo visíveis certas categorias sociais. É neste 

processo que os valores dos signos se verticalizam segundo a hierarquia de valores de uma 

sociedade, a promover obediência e se tornar elementos de dominação. Nesta medida, “todo 

símbolo traz consigo uma violência implícita que lhe dá um poder de ação sobre as pessoas” 

(BAITELLO; BARRETO, 1992, p. 7). 

O caráter hierárquico da linguagem também está presente no mundo das 

mercadorias, uma vez que os bens funcionam como a linguagem, marcando sentidos. Sob este 

aspecto, os bens são signos que simbolizam um valor. Quando consomem um bem, os sujeitos 

dialogam com esta hierarquia, ora reforçando-a, ora subvertendo-a, mas nunca à margem dela 

(HALL, 2011).  

A quarta passagem se relaciona às obras de Michel Foucault sobre o poder 

disciplinar, que mostra a contradição entre o caráter coletivo das sociedades modernas, 

complexas por definição, em relação ao caráter solitário do indivíduo que as habita. Este 

indivíduo se encontra subjugado a sistemas de controle e vigilância que embotam a potência 

de sua vivência coletiva em suas práticas cotidianas (HALL, 2011).  

A última passagem se relaciona aos impactos do movimento feminista na década de 

1960. Ela diz respeito à politização da esfera privada. Entendemos que estas duas últimas 

passagens contribuem para que situemos a identidade como uma luta pela vida cotidiana, 

pelas formas de experimentar vivências que transitam entre o coletivo e o individual, o 

privado e o público. Neste sentido, questões ligadas ao corpo, ao gênero e ao lar, por exemplo, 

adquirem legitimidade política.  

Queremos evidenciar a noção de que todos os movimentos lembrados por Hall 

(2011) são atravessados pela interface comunicação-consumo, ou seja, é importante na 

medida em que nosso objetivo é trabalhar a identidade na intersecção da comunicação com as 

práticas de consumo. Para tanto, trabalhamos este diálogo de duas formas: na primeira, 

tomamos as discussões sobre a imagem da cidade e os possíveis imaginários relacionados a 

ela; na segunda, trabalhamos as relações entre as práticas identitárias e de pertencimento 

realizadas pelos sujeitos cotidianamente e os usos dos espaços da cidade.  
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1.2 VER A CIDADE: IDENTIDADE, IMAGEM E IMAGINÁRIO NA CIDADE-
MERCADORIA 
 

Neste item, refletimos sobre a imagem da cidade como uma mercadoria que 

comunica uma identidade, uma ideologia, uma utopia e um imaginário. As múltiplas leituras 

que o sujeito realiza sobre esta imagem, que serão abordadas a partir do trabalho de campo, 

permitirão discutir sobre as relações entre a identidade da cidade e as identificações que o 

sujeito estabelece com ela ao consumi-la. Tomamos como base os conceitos de cultura do 

consumo e estetização da mercadoria, segundo Slater (2002) e Benjamin (1991), os conceitos 

de imaginário, fantasmagoria e espetáculo, com base em Pesavento (1997) e Morin (2006), e 

o conceito de recepção ótica e tátil de Benjamin (1986). 

Partimos do pressuposto de que a cultura do consumo surge no período da revolução 

industrial, por volta de 1800 (HOBSBAWN, 2009). É neste momento que as relações 

comerciais imediatas dão lugar a uma “força externa e disciplinadora de empresas que operam 

em larga escala, pelos meios de comunicação de massa e pela propaganda” (SLATER, 2002, 

p. 31). O fenômeno industrial ocorre em paralelo ao surgimento das grandes cidades, cenário 

da cristalização da sociedade do consumo. 

É neste espaço urbano nascente que as mercadorias produzidas pela indústria passam 

a ser exibidas nas vitrines, seduzindo os passantes (MATOS, 2010). A exibição das 

mercadorias na vitrine é uma prática que surge nessa época, bem como a preocupação no que 

concerna à estética da mercadoria.  

Na cultura do consumo, as mercadorias são altamente estetizadas, tanto no design, 

quanto na embalagem, evocando signos ideológicos e conteúdos simbólicos que dialogam 

com as práticas cotidianas dos sujeitos. Esta estetização trabalha de modo a manipular a 

imagem destas mercadorias, sugerindo imaginários que vão muito além de seus valores de 

uso. “Um perfume não é somente um cheiro bom, ele significa ou promete sexualidade, 

feminilidade, prestígio, conseguir um parceiro” (SLATER, 2002, p. 135). O imaginário 

despertado pela estética da mercadoria é parte central da lógica capitalista.  

O capitalismo funciona com base em um modo de produção contínuo que controla a 

obsolescência simbólica e material das mercadorias como estratégia para novos lançamentos e 

a perpetuação do ciclo capitalista produção-consumo. O imaginário que alimenta as novidades 

do mercado se apoia em estratégias publicitárias, no entanto, não são somente estas estratégias 
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as responsáveis por este imaginário. Como vimos, os significados dos signos não são 

aleatórios; eles se apoiam em práticas sociais já existentes e que estão enraizadas em 

estruturas de poder fortemente impregnadas na cultura de uma sociedade. Retomando o 

exemplo acima, poderíamos dizer que a relação entre perfume, feminilidade, prestígio e 

sexualidade não se dá pelo fato de uma determinada mensagem estar inscrita em uma 

campanha publicitária, mas pelo fato de encontrar eco em uma sociedade que culturalmente 

entende a feminilidade dentro de preceitos similares. 

Quando tomamos a cidade como mercadoria, entendemos que a arquitetura funciona 

como um suporte por meio do qual a cidade expõe sua dimensão estética. Os materiais que 

compõem os ambientes e a organização dos espaços urbanos comunicam os valores, as 

ambições e os planos globais que constituem parte da identidade da cidade.  

Se atentarmos para alguns signos-mercadoria 3  que compõem a cidade, podemos 

refletir sobre o modo como eles revelam imaginários específicos. Monumentos, edifícios e 

jardins são, na maioria dos casos, construídos sob rígido planejamento estético, com o 

objetivo de comunicar um imaginário específico, como as transformações urbanas realizadas 

por Haussman na Paris do século XIX, narradas por Walter Benjamin (1991), que tinham 

como objetivo dar visibilidade ao poder do Estado. Ao alargar as avenidas e construir no 

centro delas monumentos em homenagem a líderes nacionais, o projeto urbano possibilitava 

maior visibilidade, controle e vigilância do governo sobre o movimento nas ruas da cidade. 

Esta urbanidade comunicava um imaginário de centralização do poder que se apoiava nas 

próprias relações de poder vigente na época, ao se referir diretamente ao surgimento das 

nações. Sandra Pesavento, em “Exposições Universais” (1997), salienta o processo de 

universalização do imaginário burguês ao longo do século XIX ao refletir sobre o evento que, 

segundo ela, revela a emergência deste imaginário. A argumentação da pesquisadora nos 

interessa particularmente porque trabalha o imaginário do sujeito moderno a partir do 

consumo de uma mercadoria que se aproxima ao tema desta pesquisa: a imagem das cidades.  

Como nos explica Pesavento (1997), as exposições universais consistem em eventos 

que reúnem diversas nações para exporem o microcosmo de sua cultura. O caráter universal 

das exposições não se dá somente pelo fato de reunir diferentes nações em um mesmo evento, 

mas porque, embora cada nação expresse suas singularidades, todas endossam um único 

 

3  Referência ao termo usado por Slater nas páginas 136-145 de “Modernidade e Cultura do consumo” no 
capítulo “o significado das coisas” no tópico “Semiótica: o mito”. 
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imaginário, que diz respeito ao da classe burguesa. Ele tem como utopia o domínio da técnica 

atrelado ao ideal de progresso. Trata-se de um ideal que é sintetizado em mercadorias e 

imagens exibidas ao público como se estivessem expostas em uma grande vitrine. Cada nação 

exibe suas mercadorias, deixando explícito com isso sua utopia enquanto nação.  

Ao circular por entre as vitrines, os visitantes consomem o espírito burguês, as 

narrativas que expressam o microcosmo das nações, e os produtos que revelam material e 

simbolicamente o que se espera que seja entendido, e assimilado, como o imaginário 

moderno.  

As exposições foram também elementos de difusão/aceitação das imagens, 
ideais e crenças pertinentes do ethos burguês. Neste sentido, elas procuraram 
passar as noções de que empresários triunfavam porque eram competentes, o 
progresso era necessário e desejável, o capitalismo provocava bem estar, a 
fábrica era lugar de harmonia e não de conflito, a fraternidade entre os povos 
era possível de ser mantida, etc. (PESAVENTO, 1997, p. 15). 

As representações de realidade espetacularizadas nas exposições universais descritas 

por Pesavento apresentavam ideias-imagens que iam além de meras representações. Antes, 

revelavam um desejo real de que o progresso prometido pelo capitalismo de fato fosse 

atingido. As exposições representavam, portanto, não apenas a universalização do ethos 

burguês e a representação de uma nação, mas a síntese de um sonho coletivo, o desejo de que 

o capitalismo resultasse em harmonia social e um progresso para todos (PESAVENTO, 

1997). 

Este desejo persiste, visto que, diante de um cenário alarmante de uso insustentável 

dos recursos naturais do planeta, as Exposições Universais de 2015 que acontecem em Milão, 

Itália, tem como tema “Alimentando o planeta: energia para a vida”.  No evento, o pavilhão 

brasileiro mostrou “não apenas sua importância como produtor e exportador de alimentos, 

mas também a vontade de usar tecnologias avançadas e de forma sustentável”4. No entanto, 

embora as Exposições Universais ainda aconteçam, elas já não possuem a mesma repercussão 

que no século XIX. Em parte, as crises econômicas decorrentes das guerras mundiais 

contribuíram para o declínio destas exposições. Mas também entendemos que a lógica do 

evento não tem a mesma aderência ao contexto contemporâneo por sua dinâmica de 

obsolescência das inovações, considerando que o cenário atual não abre espaço para a mesma 

 

4  Disponível em http://pt.rfi.fr/brasil/20150502-pavilhao-brasileiro-estreia-com-sucesso-na-exposicao-
universal-de-milao. Acesso em 18 de fevereiro de 2016. 

http://pt.rfi.fr/brasil/20150502-pavilhao-brasileiro-estreia-com-sucesso-na-exposicao-universal-de-milao
http://pt.rfi.fr/brasil/20150502-pavilhao-brasileiro-estreia-com-sucesso-na-exposicao-universal-de-milao
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euforia em relação à construção de um ideal de futuro e nem o mesmo frenesi em relação às 

inovações tecnológicas de massa (LIPOVETSKY, 2005).  

Segundo Lipovetsky (2005), a sociedade contemporânea se caracteriza por um 

processo de multiplicação e diversificação de ofertas, cada vez mais personalizadas. Nesta 

lógica pós-moderna5, a produção capitalista se volta menos para a indução uniforme ligada 

aos produtos de massa e mais para a sedução múltipla da livre escolha ligada aos produtos 

personalizados. “Oferta infinita, é assim que a sedução opera”, explica Lipovetsky (2005, p. 

3). Para o autor, o sujeito que habita este contexto quer acumular experiências, inovar 

combinações, deseja sentir sempre ‘mais’. Para que estas demandas “infinitas” se 

concretizem, o processo de personalização se acelera e atinge diversas esferas, desde “o 

software até a catarse primitiva” (LIPOVETSKY, 2005, p. 5). Diante do vertiginoso campo de 

possibilidades simultâneas, o sujeito perde o sentido de continuidade histórica, vivendo mais 

intensamente o presente e desinteressando-se pelas gerações passadas e por um projeto de 

futuro.  

Entendemos, então, que o contexto das exposições universais do século XIX, ou até 

mesmo até os anos 1980, é diferente do contexto atual. Naquele momento havia uma 

preocupação com o tempo histórico, um desejo de construir um futuro e, além disso, as 

mercadorias possuíam uma conexão direta com o real material6 da sociedade de massa, pois 

tratava de eletrodomésticos com funcionalidades práticas nos serviços do lar. Já no contexto 

contemporâneo, há um declínio da noção de tempo histórico e as mercadorias se tornam 

fluidas, fragmentadas, híbridas, perdendo o lastro concreto com o real material e inserindo-se 

mais nos modos de percepção do espaço e do tempo, como os celulares e os computadores 

com internet, por exemplo, que funcionam como mediadores de comunicação e conteúdo.  

Embora estejamos explicitando as diferenças entre aquele cenário do fim do século 

XIX e começo do século XX, no que se refere à contemporaneidade, entendemos que a 

relação entre os sujeitos e a mercadoria ainda pode ser discutida segundo o conceito de 

fantasmagoria, de Walter Benjamin (1991). E esta adequação se relaciona a dois motivos 

 

5  Lipovetsky em “A Era do Vazio” nomeia a contemporaneidade como “pós-modernidade”. 

6 Por “real material” estamos entendendo mercadorias que possuem vínculo direto com os objetos concretos da 
vida cotidiana, tais como os eletrodomésticos, por exemplo, diferentemente do que ocorre com mercadorias de 
natureza imaterial, tais como softwares, aplicativos, etc., vinculadas ao contexto dos avanços das tecnologias 
da informação e da comunicação, por exemplo. 
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principais. O primeiro deles diz respeito à articulação do conceito de Benjamin ao conceito de 

fetiche de mercadoria, de Marx, uma vez que o modo de produção das mercadorias continua 

sendo em grande medida, serializado e marcado pela exploração. Esta exploração do trabalho 

ainda é ocultada pelo encantamento provocado pela imagem da mercadoria e este modo de 

organização do trabalho ainda contribui para que o produto final seja estranho ao trabalhador 

que o produziu, gerando o fetiche. E o segundo motivo da adequação do conceito de 

fantasmagoria de Benjamin se refere às novas sensibilidades que as mercadorias 

proporcionam ao indivíduo, permitindo a ampliação da dimensão onírica na vida cotidiana e 

contribuindo para uma “percepção mítica do mundo” (PESAVENTO, 1997, p. 36).  

Olgária Matos (2010) interpreta o contexto estudado por Benjamin como um cenário 

que já gesta a sociedade do espetáculo, desenvolvida por Debord (apud MATOS, 2010), na 

medida em que contribui para a construção de um “mundo mercadoria”, encantado por 

imagens altamente estetizadas que mascaram as relações sociais reais, impedindo que os 

sujeitos tenham um contato real com o mundo em que habitam.  

Quando lançamos nosso olhar à cidade como mercadoria, percebemos que sua 

imagem é trabalhada de modo espetacularizado, em diferentes suportes, produtos da mídia 

massiva, eventos culturais, indústria do turismo, etc. Todavia, ao contrário do que diz Debord 

(0000), não acreditamos que estas imagens contribuam para separar os sentidos da visão dos 

do tato, privilegiando o primeiro. Pelo contrário, embora a visão se torne um sentido cada vez 

mais fundamental na sociedade, isso não ocorre em detrimento do tátil, mas em união a ele. 

No nosso ponto de vista esta é uma das diferenças entre o pensamento de Benjamin e de 

Debord. 

O espetáculo, como tendência a fazer ver (por diferentes mediações 
especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente, serve-se da 
visão como o sentido privilegiado da pessoa humana – o que em outras 
épocas fora o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito à mistificação, 
corresponde à abstração generalizada da sociedade atual (DEBORD, 1997, 
p. 18).  

Debord (1997) defende a ideia de que a mediação da imagem em aliança à técnica 

contribui para uma “separação dos sentidos”, uma sobreposição da experiência visual sobre a 

vivência tátil. Assim, há um distanciamento entre sujeito e objeto, entre o cidadão e o mundo. 

Para Benjamin (1986), não há esta “separação dos sentidos”, uma vez que o tátil está contido 

no ótico, e não há um distanciamento entre sujeito e objeto, embora o autor observe a 

emergência do visual como elemento fundamental para as práticas sociais da modernidade. 

Benjamin defende que a mediação da imagem em aliança à técnica promove uma nova 
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sensibilidade, uma outra relação entre sujeito e objeto, que contribui para uma nova forma de 

se relacionar com o mundo, pela ampliação da dimensão imaginária e lúdica. 

Edgar Morin (2006) trabalha a noção de imaginário e de ludicidade, principalmente 

em relação às narrativas midiáticas, ajudando-nos a entender a maneira como os conteúdos 

reais no mundo imaginário dialogam com os conteúdos reais no mundo concreto. Para o 

referido autor, as narrativas veiculadas pelos meios de comunicação de massa estruturam o 

imaginário do homem do século XX, proporcionando conteúdos a partir dos quais os sujeitos 

podem dar vasão aos seus desejos, muitas vezes reprimidos, e que servem como referência 

para que possam internalizar modelos de vida. As mitologias da cultura de massa contribuem 

para “o movimento que impulsiona não só do real para o imaginário, mas também do 

imaginário para o real. Ela não é só evasão, ela é, ao mesmo tempo, e contraditoriamente, 

integração” (MORIN, 2006, p. 90). 

É interessante notar que a cidade como mercadoria também se insere neste contexto 

lúdico e imaginário atravessado pela cultura de massa da qual trata Morin (2006). Embora não 

abordemos a imagem da cidade a partir de produtos midiáticos, entendemos que estes 

conteúdos circulam no cotidiano da cidade e dialogam com nosso recorte empírico, uma vez 

que “o cotidiano tem sido o espaço privilegiado de atuação dos meios de comunicação” 

(BACCEGA, 1998, p. 86).  

Ao realizar a etapa do trabalho de campo, entrevistando sujeitos que frequentam a 

Rua Augusta, tínhamos como pressupostos que as leituras e os usos da rua por eles realizados 

dialogassem com os sentidos que circulam a respeito desta via na mídia de massa. Nessa 

perspectiva, buscamos trabalhar a relação entre os conteúdos massivos e aqueles constituídos 

pelos relatos e opiniões dos entrevistados, conforme percebêssemos e compreendêssemos que 

fossem emergindo nas entrevistas. Disso resultou um diálogo no qual movimentamos a 

apropriação realizada pelos entrevistados dos conteúdos massivos, de forma a nos permitir 

observar de que maneira estes conteúdos se integram aos imaginários e às identidades forjadas 

pelos sujeitos no meio urbano. Estes imaginários tanto poderiam se relacionar ao passado, 

apontando para a noção de um passado comum, quanto para o futuro, direcionando para uma 

utopia ou projeto futuro.  

Neste trabalho damos ênfase ao movimento cotidiano realizado pelos sujeitos dentro 

da cidade, ao consumo que realizam das avenidas, ruas e bairros que compõem a metrópole, 

entendendo que quando um sujeito deseja se mudar do campo para a cidade, de uma cidade 

para outra ou se movimentar dentro da cidade, ele realiza um consumo que se apoia sobre um 
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imaginário específico. Um consumo a partir do qual refletimos, neste estudo, sobre os 

imaginários, as ideologias e as identidades forjadas pelo sujeito neste movimento. Assim, os 

espaços da cidade entram e saem do estado de mercadoria conforme os cidadãos os 

consomem ao circularem cotidianamente pela cidade. Estes espaços somente existem como 

interlocutores diretos dos sujeitos quando estão sendo consumidos, ao oferecer um conjunto 

de elementos simbólicos a partir dos quais eles podem7 ancorar sua subjetividade.  

O foco deste estudo será, portanto, as relações de sentido que estruturam a 

constituição identitária dos sujeitos que circulam pela cidade, cristalizando-se nas 

experiências de pertencimento cotidianas, ancoradas na memória, no imaginário e nas 

histórias de vida. Tomamos como referência a história da Rua Augusta, documentada pelos 

meios de comunicação e pelos registros oficiais da época. Os principais tipos de ocupação, 

bem como suas transformações, são postos em relação ao uso que é feito da Rua atualmente. 

Em campo, colocamos em diálogo a leitura que os sujeitos fazem desta história em relação à 

história que eles constroem em seu dia a dia, buscando entender de que modo estas narrativas 

comunicam valores simbólicos e identitários. 

 

1.3 USAR A CIDADE: IDENTIDADE, PERTENCIMENTO E CIDADANIA NO 
COTIDIANO URBANO 
 

Após termos apresentado a dimensão da imagem e dos imaginários na cidade, 

caminhamos para uma reflexão sobre as práticas de consumo realizadas no espaço urbano 

como mediação de práticas cotidianas relacionadas ao exercício da cidadania, do 

pertencimento e da identidade. Usaremos como apoio os conceitos de Agnes Heller sobre a 

estrutura da vida cotidiana; de Giddens sobre a reflexividade e auto identidade; de Garcia 

Canclini sobre globalização, cidadania e consumo; e de Castells sobre as relações entre poder 

e identidades sociais.  

Heller (2008) nos explica que quando um indivíduo nasce ele já está inserido em 

uma cotidianidade. Esta cotidianidade acontece no seio de uma família, depois em uma 

escola, e assim por diante, desde pequenas comunidades até as grandes. Em todos estes 

círculos sociais, o sujeito está condicionado a uma vivência cotidiana caracterizada pela 

 

7 Ao usar o termo “podem” reforçamos a compreensão do indivíduo como sujeito autônomo e ativo na recepção 
dos elementos simbólicos, muitos dos quais provenientes da mídia de massa, como mencionado. 
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heterogeneidade, a espontaneidade e a hierarquia. Isso porque, segundo a autora, estas três 

características regem a vida cotidiana (Idem). 

A heterogeneidade exige que o sujeito ative todas as suas capacidades pessoais ao 

mesmo tempo, sem, contudo, que nenhuma delas se realize em toda sua intensidade. A 

espontaneidade exige que o sujeito assimile comportamentos relacionados ao ritmo de vida do 

grupo do qual faz parte e aos comportamentos efêmeros que podem o assaltar no dia a dia. A 

hierarquia mantém as ações do sujeito dentro de um padrão de “normalidade”, sob o crivo de 

um conjunto de regras hegemônicas. A autora salienta “as motivações, em premente alteração, 

estão muito longe de expressar a totalidade, a essência do indivíduo” (HELLER, 2008, p. 47). 

Embora nesta citação a autora utilize o termo “essência” para falar de identidade, 

tomamos por princípio não se tratar de uma visão essencialista. Interpretamos que ela utilizou 

o termo “essência” para explicar o que entende por “unidade” do ser humano. Para Heller 

(2008), a unidade do sujeito se dá em duas instâncias, uma particular e uma coletiva, 

designadas por ela como instância da individualidade e instância do humano-genérico, 

respectivamente. Então, ao refletir sobre as ações que foram tomadas baseadas somente em 

noções imediatas, no nível individual, a autora entende que esta ação não reflete o “todo” do 

indivíduo, pois não integra o nível coletivo relacionado à instância humano-genérica. 

Heller explicita que, com o advento do individualismo na modernidade, as 

sociedades passaram a se preocupar com a questão da ética, visto que a espontaneidade do 

particular adquiriu maiores possibilidades de se realizar, subjugando a instância coletiva. A 

questão da ética e da moral nos interessa na medida em que desejamos dialogar com os 

conceitos de Heller sobre a estrutura do cotidiano e o conceito de Giddens sobre a 

reflexividade da autoidentidade. 

A autora ainda nos mostra que a vida cotidiana exige do sujeito uma série de 

escolhas (HELLER, 2008). Estas não costumam ser moralmente engajadas porque o caráter 

espontâneo, heterogêneo e hierárquico que estrutura a vida diária sugere que as decisões 

sejam tomadas segundo pensamentos pragmáticos, aproximados, que funcionam a partir de 

probabilidades, generalidades e que visam o menor atrito possível. É por este motivo que 

Heller afirma que, quando o sujeito deve realizar uma escolha de moral, ele se encontra em 

estado acima da vida cotidiana, diante de uma catarse (Idem). A catarse é um momento acima 

da vida cotidiana na qual o sujeito adquire consciência de sua dimensão humano genérica a 

partir de uma vivência individual.  
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É interessante confrontar o pensamento de Heller com a noção de reflexividade de 

Giddens. Giddens (2002) evidencia que foi a partir da modernidade que o sujeito passou a 

refletir sobre quem era e quem gostaria de ser, posto que sua identidade já não era 

estabelecida pelo nascimento como em eras pré-modernas, mas por decisões deliberadas por 

ele próprio. É na modernidade que o sujeito passa a se dedicar à construção de sua biografia. 

A partir de seu pensamento, podemos dizer que a vida do sujeito moderno passou a comportar 

pequenas escolhas que delineiam suas identidades (Idem). As decisões sobre qual roupa usar, 

qual alimento comer, qual carreira seguir, qual parceiro esposar, etc., são algumas das 

escolhas que agora o sujeito moderno pode fazer. Essas escolhas, na maior parte das vezes, 

eram-lhe negadas em eras pré-modernas.  

Entendemos, então, que as decisões cotidianas passam a compor a identidade que 

sujeito moderno constrói para si mesmo, revelando suas ambições e desejos. Observar as 

escolhas de um indivíduo nos revela a biografia que ele está construindo, e, portanto, permite-

nos saber quem ele é, servindo como sua identificação em relação aos demais. Benjamin 

(1991) nos mostra a relevância das escolhas realizadas pelo sujeito moderno na cidade como 

indícios do seu caráter. Seja no espaço público ou no privado, o sujeito urbano está impelido a 

deixar rastros que podem depor contra ou a favor da identidade que ele está construindo para 

si e para os outros. “(...) Colchas, cobertores, fronhas e estojos em que os objetos de uso 

cotidiano imprimam a sua marca são imaginados em grande quantidade. Também os rastros 

do morador ficam impressos no interior” (BENJAMIN, 1991, p. 38). 

O autor nos mostra que a vida nas cidades aproxima a esfera pública à esfera privada, 

embora as fronteiras sejam delimitadas (BENJAMIN, 1991). Roberto Da Matta (1997) propõe 

a noção de que os espaços que compõem a cidade possuem códigos de conduta específicos. 

Segundo o autor, a rotina diária em que se insere o indivíduo contemporâneo se organiza por 

uma divisão entre o tempo do trabalho e o tempo do cuidado com o corpo. O tempo do 

trabalho se relaciona ao espaço da rua e o tempo do cuidado com o corpo se relaciona ao 

espaço da casa. Cada um destes espaços possui uma gramática e um código de conduta, 

embora eles não sejam totalmente fixos e dialoguem entre si.  

O sujeito que transita por estes dois espaços age diferentemente em cada um deles e 

isso não compromete sua identidade. Significa, apenas, que cada espaço se organiza por um 

código específico e este código é reconhecido e respeitado pelo sujeito. O pensamento de Da 

Matta (1997) nos permite refletir sobre a coerência da biografia que o sujeito constrói em seu 

cotidiano. Ao notar os códigos que orientam os comportamentos em cada espaço, percebemos 
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que a reflexividade do sujeito acerca da construção de sua identidade não é ilimitada, mas 

circunscrita a normas socialmente compartilhadas.  

Castells (2000) alerta para o diálogo entre a identidade e as estruturas de poder. O 

autor sugere a ideia de que no atual contexto da globalização, as relações de poder se 

transformaram. Se antes da globalização a questão racial era central, por exemplo, hoje as 

questões mais centrais se relacionam a princípios mais abrangentes de autodefinição, como 

gênero, religião ou comunidades. Embora o autor reconheça que ainda há muitos conflitos 

relacionados à etnia, ele defende que as questões étnicas estão permeadas pelas questões de 

autodefinição. O pensamento de Castells (2000) denuncia a centralidade do papel da 

identidade como prática cidadã, visto que é por meio dela que o indivíduo pode reivindicar 

reconhecimento, direitos e pertencimento. 

É importante deixar claro que também nos apoiamos em Garcia Canclini (2010) para 

afirmar que o sentido de cidadania se transformou ao longo da modernidade. A cidadania não 

é mais entendida no sentido institucional do termo, relacionado a direitos e deveres garantidos 

pelo Estado, mas entendida como o direito de exercer o consumo, como uma prática que torna 

o sujeito visível, em diálogo com as estruturas de produção, e pertencente a um grupo.  

Garcia Canclini (2010) nos mostra uma modernidade tardia caracterizada pela 

decadência dos Estados nacionais em relação aos conglomerados transnacionais, bem como 

pelos rearranjos entre local e global, proporcionando novas formas de convivência. Neste 

contexto, o sujeito é convocado a participar da sociedade como consumidor, mais do que 

como cidadão, no sentido tradicional da palavra. Quando busca moradia, adquire seguro 

saúde, paga a mensalidade da escola, se insere no mercado de trabalho, se diverte no cinema, 

vê as notícias pela televisão, etc., o sujeito está sendo interpelado como consumidor e não 

como um cidadão de direitos. Portanto, não é de se estranhar que ele se sinta mais ativo no 

papel de consumidor do que no de cidadão. 

A rotina contemporânea não comporta um ativismo político tradicional, como no 

início da modernidade, a partir de sindicatos e partidos políticos, por exemplo. Pelo contrário, 

as mobilizações da sociedade civil não costumam se organizar por instituições sólidas, mas 

por grupos efêmeros e fragmentados, muitas vezes reunidos por possuírem afinidades 

relacionadas a práticas de consumo comuns (GARCIA CANCLINI, 2010). A cidadania, 

portanto, relaciona-se menos com os direitos garantidos pelo governo e mais com o direito de 

consumir. Vale insistir que este não é um direito de consumir que preza unicamente pelo 
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desejo de satisfação pessoal, mas pelo direito de, ao consumir, ter acesso a sociabilidades, 

imaginários, sonhos, conteúdos, grupos com os quais se relacionar e pertencer. 

Apoiando-nos em Tondato (2014) apresentamos a concepção de cidadania que 

trabalhamos, a saber, uma prática relacionada ao exercício da identidade e do pertencimento: 

O consumo é uma atividade essencial não apenas pelo preenchimento de 
necessidades materiais e físicas, mas, e principalmente, pelo entendimento 
do simbólico, especialmente a partir da mídia, outro aspecto relevante da 
cultura de nossos tempos. O indivíduo-sujeito dialoga com a sociedade de 
seu tempo por meio do caráter simbólico do consumo, informando os 
interlocutores a respeito de seus hábitos, sua identidade, posicionando-se no 
mundo (TONDATO, 2014, p. 199). 

Visto que as transformações relacionadas à percepção do espaço e do tempo 

impactam diretamente o cotidiano dos sujeitos, Tondato tem voltado seus estudos para 

questões relacionadas à construção da identidade e do pertencimento nos espaços urbanos 

contemporâneos. Esta dissertação está orientada nesta direção e leva em consideração uma 

problematização que abarca o contexto urbano da cidade de São Paulo. 

Pissardo, em sua dissertação de mestrado “A Rua apropriada: um estudo sobre as 

transformações e usos urbanos da Rua Augusta – São Paulo, 1891 a 2012”, defendida em 

2013, nos mostra o desenvolvimento de uma rua que serviu primeiramente como elo entre a 

região central da cidade no final do século XIX, localizada nos arredores da Praça da 

República, e a região da atual Avenida Paulista, local onde se estabeleceram os principais 

barões de café. Esta ligação entre as regiões era especialmente importante na época, visto que 

o café emergia como símbolo da nação brasileira, elemento fundamental do imaginário 

nacional (SEVCENKO, 2003). 

Hoje, o imaginário nacional dialoga com outras instâncias de poder, agora 

relacionadas aos conglomerados transnacionais, presentes em diversos setores da dinâmica 

produtiva, como o industrial, o comercial, de serviços, de pesquisa, etc. Tais conglomerados 

fazem parte de um profundo processo de globalização, do qual emergem tecnologias que 

permitem fluxos de intercâmbio cultural mais rápidos e frequentes, tanto de conteúdos 

imateriais quanto de conteúdos materiais. Os avanços das tecnologias da comunicação, por 

exemplo, permitem que os sujeitos acessem produtos midiáticos de diversas partes do mundo 

e dialoguem com pessoas que estão em outras localidades. Os avanços das tecnologias de 

transporte e de serviços, para citar outro exemplo, possibilitam que surjam novas formas de 

migrações e de turismo (GARCIA CANCLINI, 2003). Neste cenário, não só globalizado mas 

mundializado (ORTIZ, 1998; MATTELART, 1998), as articulações entre global e local se 
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ampliam e remodelam as formas do sujeito construir seus laços com a coletividade, sentirem-

se pertencentes a um grupo e articularem suas múltiplas identidades (HALL, 2011).  

Diante destas transformações, buscamos refletir sobre como os sujeitos enxergam a 

cidade, interpretam seus espaços, consomem suas ruas, e, nesta ação, constroem sentidos, 

laços coletivos, sentimento de pertencimento e identidade. No próximo capítulo discutimos as 

relações entre o sujeito e a cidade, tomando como referência a cidade de São Paulo e a Rua 

Augusta. 

 

2 ESPAÇO URBANO E ESPAÇO MIDIÁTICO: O PERTENCIMENTO NA CIDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

Neste capítulo abordamos a trajetória histórico-identitária da cidade de São Paulo, em 

especial da Rua Augusta, a partir de três etapas históricas: a emergência da noção de 

identidade nacional; o desenvolvimento das identidades de massas; o surgimento de uma 

concepção de identidade global. Refletimos sobre as diferentes instâncias mobilizadas pelo 

sujeito urbano no processo de constituição de suas identidades e do seu pertencimento em 

contextos históricos e sociais específicos, dando ênfase aos imaginários relacionados a cada 

uma destas três etapas. 

Primeiramente, apoiamo-nos em Walter Benjamin (1991) para explicar de que forma o 

desenvolvimento das grandes cidades, em especial as cidades-capitais, permite, por um lado, a 

promoção de valores e normas macrossociais burguesas, e por outro, possibilidades do 

indivíduo experimentar sua própria individualidade em articulações de diálogos com as 

normas sociais vigentes. Tomamos Sevcenko (2003) como referência para transpor as 

reflexões de Benjamin à realidade de São Paulo na primeira metade do século XX, momento 

em que a cidade se alça à condição de metrópole.  

Em seguida, valemo-nos de Morin (1981) e Silverstone (2011) para mostrar de que 

maneira a emergência de uma cultura de massa contribui para que o espaço urbano se expanda 

em direção a uma esfera midiática, pluralizando os imaginários nacionais e permitindo novos 

arranjos coletivos. No âmbito da problematização em desenvolvimento nesta pesquisa, 

relacionamos esta cultura de massa à trajetória de ocupação da Rua Augusta durante a 

segunda metade do século XX (PISSARDO, 2013), refletindo sobre a maneira como os 

signos constitutivos das suas narrativas circulam ora na mídia, ora nas ruas. 
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Na sequência, ao nos fundamentar principalmente em Garcia Canclini (2003), 

refletimos sobre as novas formas de se experimentar a cidade no contexto da globalização. 

Damos ênfase aos novos arranjos entre o local e o global que impactam tanto o texto das 

narrativas midiáticas, quanto as formas de produção, circulação e consumo das mesmas, 

sugerindo novas possibilidades de constituição identitária e de se posicionar no mundo 

(TONDATO, 2010).  

 

2.1. ESPAÇO URBANO E IMAGINÁRIO NACIONAL: A RUA AUGUSTA E O 
CENÁRIO DA NAÇÃO DO CAFÉ 
 

Walter Benjamin (1991, p. 68) em suas reflexões sobre a Paris do século XIX, 

explica de que maneira a experiência da vida na cidade grande permite a emergência de novas 

sensibilidades em relação à vida no campo ou à vida na cidade do interior. Damos destaque ao 

pensamento de Benjamin na medida em que nos permite pensar sobre a relação dialética entre 

anonimato e reconhecimento que acomete o sujeito nas grandes cidades. Isso porque, se a 

vida no campo e na cidade do interior permitia que os sujeitos mantivessem uma relação 

afetiva e íntima com as pessoas com quem conviviam, a vida nas metrópoles não permite esta 

mesma condição, ao menos não com o total da população.  

O anonimato emerge como uma nova sensibilidade, desencadeando ora um 

sentimento de ameaça, ora um sentimento de proteção, mas, acima de tudo, um sentimento de 

dúvida. Por um lado, aqueles com quem convivemos, mas sobre quem nada sabemos, podem 

representar uma ameaça, algo perigoso e que devemos temer. Por outro lado, estes mesmos 

sujeitos podem significar segurança, parceiros e cúmplices das atividades do dia a dia, a quem 

desejamos ter por perto. 

Por conseguinte, a experiência do anonimato é ambígua, resguardando o 

desconhecimento sobre as qualidades e o caráter dos sujeitos com quem se convive. Sem a 

possibilidade de realizar uma leitura qualitativa destes sujeitos (des)conhecidos, pois são 

muitos, o cidadão que vive na metrópole orienta-se pela lógica quantitativa, que iguala todos 

os cidadãos pelo número, semelhante à lógica monetária, que permite classificar as relações 

pela posse do dinheiro, do material (SIMMEL, 2005).  

O debate sobre a questão do anonimato nas relações urbanas, aliada à lógica 

numérica, ajuda a refletir sobre a identidade na medida em que insere a ambiguidade, a 

confusão e a dúvida na experiência identitária, o que não ocorre na vida da cidade pequena ou 
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no campo. No campo, as relações são mais próximas e pessoais, não havendo espaço para 

imprecisões e dúvidas a respeito das identidades que ali se manifestam. Já na cidade, a 

sociabilidade pode se estabelecer de forma mais abrangente e superficial, até por conta das 

dimensões e dinâmicas relativas ao espaço urbano. É quase impossível “conhecer” as pessoas 

de uma forma mais particularizada; por conseguinte, há espaço suficiente para identidades 

negociadas.  

Na continuidade, retomamos Simmel (2005) para adentrar nas relações materiais que 

impulsionam a dinâmica urbana. Embora a lógica monetária limite a orientação dos sujeitos à 

lógica quantitativa, ela possibilita maior liberdade de negociação, pois o “prazer do número” é 

permitir a combinação de conteúdos de diferentes naturezas a partir de um mesmo 

denominador comum. Neste sentido, o dinheiro desempenha um papel agregador e libertário, 

favorecendo o intercâmbio material e simbólico que estão envolvidos nos processos de troca. 

A própria atividade mercantil apresenta este caráter gregário, reunindo sujeitos que possuem 

origens e culturas diferentes, colocando em diálogo objetos e valores que, não fosse o 

processo comercial, dificilmente dialogariam, ficando restritos a seus respectivos universos 

sociais. 

A trajetória da cidade de São Paulo é um exemplo do aspecto gregário da atividade 

econômica. Quando nos voltamos à história da cidade, percebemos que o ciclo do café, por 

volta de 1900, representa um marco da transição entre uma São Paulo provinciana e a 

emergência de uma metrópole. Isso porque, antes do ciclo cafeeiro, São Paulo permanecia 

como um povoado pequeno e sem importância política ou econômica para os governantes do 

Brasil-Colônia, ou ainda, mesmo depois, para o Brasil Monárquico, diferentemente do que 

ocorria com algumas cidades do nordeste, enriquecidas principalmente pela cultura da cana de 

açúcar, e com cidades do estado de Minas Gerais, muito enriquecidas pela mineração, ou, 

ainda, do que ocorria com a cidade do Rio de Janeiro, então capital, posição mantida de 1763 

até 1960, e principal porto de escoamento do ouro encontrado em Minas Gerais.  

Nicolau Sevcenko (2003) narra a transformação de São Paulo em uma metrópole, 

mostrando de que maneira a economia cafeeira alavancou o crescimento da cidade, 

transformando-a de “núcleo periférico com população flutuante, a polo econômico mais 

dinâmico do país e centro político onde eram decididos os destinos da República” 

(SEVCENKO, 2003, p. 108). Neste contexto, a atividade cafeeira passou a ser conhecida 

como a corrida pelo “ouro vermelho”, o “eldorado do café” (Ibidem, p. 109). Impulsionados 

pelo imaginário de enriquecer e prosperar “multidões de famílias e indivíduos acorreram a 
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São Paulo, vindos de todas as partes do Brasil, dos países platinos e dos quatro cantos do 

mundo” (Ibidem, p.109). Durante a primeira metade do século XX, a cidade cresceu 

vertiginosamente, ampliando uma população de 200.000 habitantes para mais de 2 milhões 

(Idem).8 

Como nos mostram Benjamin (1991) e Simmel (2005), a emergência de um cenário 

urbano deste porte inscreve os sujeitos em uma lógica macrossocial capitalista que, se por um 

lado, oferece a liberdade de poderem negociar suas identidades com maior liberdade, por 

outro lado, os inserem em um novo conjunto de regras, dinâmicas de poder e conflitos sociais. 

Na perspectiva de nosso estudo, debatemos sobre o processo de desenraizamento vivido por 

este sujeito recém-chegado à cidade de São Paulo e o modo como ele mobiliza suas 

memórias, seus sonhos e desejos, por meio de práticas de consumo que constroem 

diariamente sua identidade na capital. 

O desenraizamento experimentado por estes sujeitos é compensado por novas formas 

de construção do pertencimento ligadas à cena do consumo da capital paulista, e que ora 

apontam para atividades mais individuais, ora para atividades mais coletivas. Como veremos 

adiante, a ocupação da Rua Augusta do início no século XX sugere um consumo voltado 

principalmente para atividades coletivas, já que a apropriação de seu espaço se deu 

fundamentalmente por estabelecimentos relacionados ao Ensino e ao esporte. No entanto, para 

que possamos entender melhor como este consumo coletivo se delineou, é importante 

retomarmos o que vimos no capítulo 1 sobre o ideal de nação burguesa vigente nesta época e 

de que maneira ele dialogava com o ideal de nação que estava sendo gestado em São Paulo. A 

citação de Sevcenko (2003, p. 113) auxilia nesta questão:  

A artificialidade repentina e sem raízes da riqueza cafeeira, gerando uma 
metrópole complexa da noite para o dia, lançou as imaginações num vazio, 
em cujo âmago aspectos fragmentados das organizações metropolitanas 
europeias e americanas atuavam como catalisadores de uma vontade de ser, 
diante da qual as condições locais seriam sentidas antes como embaraços do 
que como a base e o fim de um empreendimento coletivo. 

Podemos perceber que a capital paulista não possuía um imaginário nacional próprio 

e nem referências internas que pudessem alimentá-lo, visto que naquela época, por volta de 

1900, o Brasil acabara de passar pelo processo de transformação em república, em 1889, que 

não envolveu um debate sociocultural sobre a identidade da nação, mas apenas um debate 

 

8 Disponível em <http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseada_1950_10552.html>. 
Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
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político. Por conseguinte, a democracia foi instaurada mediante a aliança das oligarquias 

cafeeiras com o exército como uma estratégia política de oposição ao regime monárquico, 

mas sem a mobilização de referências identitárias mais amplas. 9  A falta de um debate 

sociocultural e identitário mais amplo sobre a nação brasileira contribuiu para que o Brasil 

ancorasse a subjetividade de seu crescimento econômico e urbano no imaginário das capitais 

europeias, ignorando quase que completamente as particularidades locais.  

Como vimos no capítulo 1, o imaginário de nação europeu legitima os valores da 

classe burguesa, naturalizando narrativas sobre civilidade, ordem e progresso. Este imaginário 

se traduz no espaço urbano por meio de projetos que visam esquadrinhar os espaços, 

ampliando e otimizando aqueles destinados à circulação, permitindo uma visibilidade que 

atua em direção ao controle das áreas da cidade ao Estado. Ao mesmo tempo ocorre a 

segregação dos espaços, que se revela na separação entre os locais de moradia e os locais de 

trânsito, bem como entre os locais de trabalho e os locais de lazer, etc. Embora as práticas de 

consumo possam acontecer por todos estes espaços, permitindo, de certa forma, a transgressão 

da ordem imposta por um planejamento que não é explicitado, elas também podem reforçar as 

segregações. 

A Rua Augusta é um exemplo desta segregação dos espaços na medida em que sua 

ocupação se dá fundamentalmente, ao menos na primeira metade do século XX, em função do 

estabelecimento geográfico da elite paulistana. O surgimento da Rua Augusta acontece para 

promover a ligação do então centro da cidade, formado pelo “Triangulo” (entre as ruas 

Direita, São Bento e Quinze de Novembro), ao Planalto Paulista, região em que grande parte 

dos barões de café construiu seus casarões e estabeleceu suas famílias. Então, primeiramente, 

a Rua Augusta foi um acesso, uma via de circulação, ocupada pelos serviços de transporte, 

para conectar os bairros de elite que se desenvolviam naquele período, como os emergentes 

bairros de Higienópolis, Bom Retiro, Consolação, Jardim América, Jardim Europa e o Centro.  

Como destaca Sevcenko (2003), os bairros da cidade de São Paulo se forjam com 

fronteiras de classe bastante demarcadas. A Rua Augusta se alinha ao universo material e 

simbólico do Triangulo, bairro central e de elite, diferentemente de outros bairros, mais 

periféricos, que se constituem a partir de outros contornos. Tais fronteiras podem ser 

observadas desde um aspecto mais concreto como é o caso de se analisar a condição da 

infraestrutura (moradia, iluminação, saneamento, pavimentação, etc.) dos bairros até aspectos 
 

9 Movimentação que se desenvolveu mais fortemente durante a Semana de Arte Moderna de 1922. 
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mais simbólicos, como é o caso de se analisar, como fez Sevcenko (2003), o modo de se 

festejar o Carnaval dos moradores dos bairros mais populares e dos bairros de elite, 

mostrando os signos identitários partilhados em um e em outro. 10  

No caso da Rua Augusta podemos observar claramente as imagens que comunicam 

as normas e valores burgueses. Tão cedo inaugurada, foi escolhida para sediar escolas como o 

Colégio Des Oiseaux (1907) e a Escola Alemã (1911), atual Colégio Visconde de Porto 

Seguro11, uma decisão lógica por sua proximidade às residências de seus potenciais alunos. 

Além destas instituições, também sediava clubes esportivos como o Velódromo de São Paulo 

(1892), transformado no primeiro estádio de futebol da cidade (1903) e sede do Clube 

Atlético Paulistano.12  

 

Imagem 1: Fachada do colégio francês feminino Des Oiseaux, localizado na Rua Augusta, 

entre as ruas Caio Prado e Marquês de Paranaguá. 

 
Fonte: http://vejasp.abril.com.br/materia/curiosidades-aniversario-sao-paulo-colegio-des-oiseaux 

 

 

 

 

 

 

10 A vestimenta solene e os gestos coreografados se referiam à Avenida Paulista e a predominância de um estilo 
festivo dos imigrantes italianos mais humildes se referiam ao Brás (SEVCENKO, 2003). 
11 Disponível em <https://www.portoseguro.org.br/conteudo/detalhe/quem-somos/nossa-histria>. Acesso em: 18 
de fevereiro de 2016. 
12 Disponível em: http://www.paulistano.org.br/clube Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 

http://www.paulistano.org.br/clube
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Imagem 2: Interior do colégio Des Oiseaux, durante uma aula. 

 

Fonte: http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,era-uma-vez-em-sp-colegio-des-oiseaux,11116,0.htm 

 

Imagem 3: Vista do Velódromo (construído em 1892), localizado na Rua Augusta, onde 

atualmente é a Praça Roosevelt. 

 

Fonte: http://www.bikemagazine.com.br/2015/03/pelos-poucos-velodromos-do-brasil/ 

  

http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,era-uma-vez-em-sp-colegio-des-oiseaux,11116,0.htm
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Imagem 4: Arquibancada do velódromo durante evento esportivo 

   

Fonte: http://cacellain.com.br/blog/?cat=856&paged=42 

A ocupação da Rua Augusta por estabelecimentos de ensino e de esporte, atendendo 

em particular às elites, aponta para a importância de tais instituições na socialização dos 

sujeitos urbanos, ensinando-lhes os valores burgueses tal como as “regras dos bons costumes, 

regras da moral, da consciência cívica e profissional” (ALTHUSSER, 1970, p. 21). É 

importante ressaltar que, naquela época, não havia um plano de Educação governamental 

sistematizado e padronizado para toda a população, o que só aconteceu por volta de 1930. 

Neste sentido, o acesso ao ensino, em especial ao secundário, como é o caso destes colégios 

da Rua Augusta, era privilégio de uma elite que, possivelmente, seria a responsável por 

ocupar cargos políticos ou junto à oligarquia brasileira.  

Naquele momento, o país era majoritariamente agrícola e voltado para a exportação. 

São Paulo exercia hegemonia sobre o território nacional, juntamente com Minas Gerais, visto 

que ambos os estados revezavam-se na Presidência da República, conhecida como “República 

Café com Leite” ou “República Oligárquica”. Mantinha-se, assim, os interesses da economia 

cafeeira (quando o eleito era paulista) e leiteira (no caso de o presidente ser um mineiro) na 

agenda do País, garantindo os privilégios políticos desta classe. Esta forma de organização 

política não contribuiu para o desenvolvimento de uma instituição nacional centralizada e 

mais igualitária. Ela apenas estabeleceu a emergência de estados profundamente desiguais, 

liderados por uma elite agricultora privilegiada.  

A educação era, portanto, um bem de distinção social, que diferenciava a elite das 

camadas populares, não apenas simbolicamente, mas materialmente. Nas palavras de 

Romanelli (1986, p. 67 apud FLACH, 2011, p. 287): “de um lado, o ensino primário, 
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vinculado às escolas profissionais, para os pobres, e de outro, para os ricos, o ensino 

secundário articulado ao ensino superior, para o qual preparava o ingresso”. As identidades, 

neste sentido estão fortemente marcadas por uma divisão de classes, visto que esta divisão 

determina, em grande medida, o acesso a um tipo de consumo que é fundamental para 

permitir que o sujeito possa ascender socialmente. 

No caso do consumo esportivo, o cenário era um pouco diferente. Embora o futebol 

possuísse viés elitista na época, e estivesse longe de ser considerado o esporte nacional, havia 

um apelo lúdico e emotivo que foi explorado pela política, incitando a comoção cívica do 

povo em larga escala. Um exemplo é o caso do presidente Washington Luiz, conhecido como 

“presidente-esportista” (SEVCENKO, 2003, p. 98), fortemente vinculado à promoção de 

rituais de consumo que evocavam uma “exaltação emocional coletiva” (SEVCENKO, 2003, 

p. 103) como sessões de cinema a céu aberto, eventos poliesportivos e no fomento de 

concursos e exposições artísticas.  

Ressaltamos que as práticas de consumo vinculadas à Rua Augusta na primeira 

metade do século XX dizem respeito a um pertencimento cívico e coletivo construído 

principalmente a partir das práticas relacionadas ao ensino e ao esporte. Ambas atividades  

carregadas de simbolismos nacionais ligados à moral burguesa, que visam à civilidade e à 

ordem, e que se aproximam intimamente às camadas hegemônicas do poder. Mas também 

constituídas por valores provenientes de além-mar, sinalizadas por especificidades 

disseminadas pelo colégio francês, o futebol inglês e a escola alemã, contribuindo para 

distinção de classes ao mesmo tempo em que revelava o potencial de interculturalidade da via, 

contribuindo para que o sujeito paulistano viesse a dialogar com signos de diferentes lugares 

do mundo.  

 

2.2. ESPAÇO MIDIÁTICO E RUA AUGUSTA: UM PALCO DA CULTURA DE MASSA  
 

Até o presente momento trabalhamos o imaginário nacional da cidade de São Paulo e 

da Rua Augusta em diálogo com os imaginários nacionais burgueses europeus. No entanto, a 

partir da segunda metade do século XX, aproximadamente, podemos observar o diálogo deste 

imaginário nacional com os imaginários norte-americanos da cultura de massa, impulsionados 

pelo contexto político e econômico do período pós guerra (ALONSO, 2006).  
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É importante dizer que, quando falamos em cultura de massa nos referimos a um 

contexto em que a indústria do cinema, do rádio, da televisão e do jornal se tornam 

omnipresentes na vida urbana, invadindo a vida cotidiana do cidadão e alterando o sentido de 

espaço público. Esta questão é importante para nós, que refletimos sobre a cidade, porque as 

fronteiras que delimitam a esfera urbana se alargam, abrangendo toda uma esfera midiática 

que circula nas “ruas e na mídia, e vice e versa” (GARCIA; CANCLINI, 1998, p. 291). 

Embora o marco para a emergência da cultura de massa seja a década de 1930 

(MORIN, 1981), momento em que a televisão passa a integrar o sistema da indústria cultural, 

é na década de 1950 que podemos observar com clareza sua emergência sendo revelada nos 

quarteirões da Rua Augusta. Ela estava presente nas vitrines das lojas, nos filmes exibidos nos 

cinemas, nos sanduíches e milk shakes vendidos nas lanchonetes, no 'rock and roll' que soava 

nas casas noturnas, na roupa dos jovens e nos carros que circulavam pela Rua (PISSARDO, 

2013; MORIN, 2003). Todas estas imagens contribuem para pluralizar as referências 

identitárias, até aquele momento agregadas na noção de identidade nacional burguesa, 

desencadeando ideias de identidade muito diversificadas, e calcadas na noção de liberdade 

individual e privada. Cabe ressaltar o significado da noção de liberdade na cultura do 

consumo: 

(...) seu valor e seu objetivo fundamental é a liberdade pessoal – definida 
como a liberdade do indivíduo em relação à interferência social – e sua 
preocupação é assegurar as condições sociais necessárias para permitir aos 
indivíduos definir seus próprios interesses e procurar satisfazê-los (...) direito 
à privacidade; liberdade cujo único limite é os indivíduos (isto é, que possa 
prejudica-los) (SLATER, 2002, p. 46). 

 

 O caráter privado que a liberdade13 adquire na Cultura do consumo contribui 

para enfoque aos signos relacionados ao universo da vida particular, recorrendo a imagens de 

casais, da família, da juventude, da libido, da felicidade, do conforto e do bem estar. O 

sentimento de pertencimento dos indivíduos já não deve mais se realizar no imaginário de 

pertencimento a uma nação ou “amor” à pátria, pelo contrário, apoia-se em imagens que 

 

13 O conceito de “liberdade política” de Toqueville apresenta um contraponto ao conceito de “liberdade” do 
liberalismo, como mostra Slater (2002, p. 85): “Tocqueville acredita na liberdade, mas num tipo muito diferente 
da liberdade pessoal do liberalismo, numa liberdade que promove a solidariedade através do intercâmbio social 
de uma forma bem durkheimiana, tornando os homens conscientes de seus interesses comuns e, desse modo, 
‘elevando a mente dos homens acima do mero culto à riqueza e das pequenas preocupações pessoais que 
aparecem inesperadamente no decorrer da vida cotidiana, e tornando-os conscientes em todos os momentos de 
que fazem parte de uma entidade maior, acima deles e à sua volta – sua terra natal’”. 
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destoam daquelas que remetam ao Estado14, e que afirmam a liberdade do sujeito sobre a 

nação. Esta mudança decorre, entre outras razões, da cristalização de um regime capitalista 

extremamente rigoroso, que culminou com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, bem 

como abusos de poder sobre a classe trabalhadora. Por conseguinte, o Estado deixava de ser a 

instituição a quem o sujeito depositava a confiança de sua felicidade, para se tornar a 

instituição a quem os sujeitos desejam fazer oposição, lutando por sua felicidade de modo 

individual e independentemente do governo estabelecido. 

Naquele momento, o Brasil já não era um país fundamentalmente agrícola, mas em 

constante processo de industrialização, decorrente de uma política de substituição de 

importados e de incentivos ao desenvolvimento industrial nacional e internacional 

(automobilística, rodoviária, energética, etc.). Logo que a “República Café com Leite” teve 

fim (1930), iniciou-se uma fase de centralização e unificação do território brasileiro. São 

Paulo manteve a hegemonia se tornando um dos principais polos industriais, atraindo 

empresas multinacionais e, consequentemente, sujeitos de todas as partes do mundo, mesmo 

após o fim da política de imigração. Durante a segunda metade do século XX, a cidade de São 

Paulo passou de 2 milhões para 11 milhões de habitantes, contribuindo para o 

desenvolvimento de cidades periféricas que, mais tarde, se tornam importantes zonas 

industriais aglutinadas ao cenário da capital, como é o caso do ABC paulista.15 

Uma característica desta cultura do consumo, alavancada pelo desenvolvimento da 

indústria cultural é a popularização da produção audiovisual, uma vez que, as obras (cinema, 

imprensa, música, etc.) produzidas em larga escala têm seu custo reduzido podendo ser 

destinadas a um público maior, quase que independentemente da classe socioeconômica. 

Conforme nos explica Adorno (1985), a característica popular desta cultura acontece 

mediante um processo industrial que mistura padronização e inovação na forma e no conteúdo 

das mercadorias culturais, serializando-os. Daí a crítica do autor sobre o caráter pouco (ou 

nada) criativo da indústria cultural. Muito embora reconheçamos que Adorno tenha razão em 

 

14 Muito embora o imaginário nacional possa continuar se manifestando a partir de outros aspectos, como mostra 
Castells (2000): a) entidades independentes do Estado-nação; b) nacionalismo que não está necessariamente 
ligado às elites; c) um tipo de nacionalismo mais cultural do que político.  
15 Formado pelas cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul,  Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e 
Rio Grande da Serra. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_do_Grande_ABC>. Acesso 
em: 18 de fevereiro de 2016. 
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alguma medida, entendemos que a repetição dos conteúdos não impede que os sujeitos se 

apropriem deles de maneiras diferentes e que subverta sua imagem e seu uso.  

Neste contexto, a Rua Augusta deixa de revelar identidades com fronteiras de classe 

tão bem estabelecidas, e corroboradas pelas instituições, como vimos anteriormente, para se 

tornar o palco de novas identidades, afirmadas por uma aparelhagem individual e privada, 

materializada nas mercadorias produzidas pela indústria de massa destinada a um grande 

público. Isso contribui para o borramento das fronteiras de classe, embora permaneçam de 

menos explícitas, possibilitando, ainda que em situações e momentos específicos, a reunião de 

pessoas de diferentes origens, culturas e classes sociais sob um mesmo conjunto de símbolos. 

Um exemplo destas novas identidades é o movimento “hippie”16 ou o movimento “black”17, 

que, caracterizando um estilo de vida específico, articulado pelo consumo de objetos, 

vestimentas e músicas específicas, dinamizados por rituais, alguns, de contestação, agregou 

pessoas de diferentes localidades, origens e línguas sob um mesmo imaginário.  

É interessante notar o papel ambíguo que a indústria cultural desempenha em relação 

a estes movimentos contraculturais, como o hippie e o black:  por um lado, permite que as 

novas identidades manifestem sua crítica à formalidade, padronização, impessoalidade e 

violência do  sistema capitalista por meio de objetos, vestimentas, rituais e narrativas que 

compunham a identidade dos movimentos; por outro, estes mesmos objetos, vestimentas, 

rituais e narrativas serviam para alimentar aquela indústria cultural, produto e símbolo do 

sistema capitalista, que desejavam criticar.  

 Esta ambiguidade, traduzida em contradição pelos jovens que se rebelavam contra o 

autoritarismo do Estado e as dinâmicas do sistema capitalista, mas, ao mesmo tempo, 

consumiam e alimentavam um modo de ser irreverente com aquilo que era absorvido pelo 

sistema e transformado em mercadoria pela indústria cultural, tornando a Rua Augusta o 

cenário onde estas novas identidades desfilavam. Um exemplo disto é a transformação do ator 

de cinema James Dean em um ícone, em cima de uma motocicleta, com seus óculos escuros e 

uma jaqueta de couro, que se torna o supremo herói da adolescência, “encarnando a fúria de 

 

16 Movimento que defendia o antimilitarismo, a ecologia, o amor livre e a paz, que aglutinou jovens de diferentes 
lugares do mundo, especialmente em torno de novos estilos musicais. 
17 Movimento que agregou negros originários de diferentes etnias, diferentes países e diferentes línguas sob um 
mesmo símbolo. 
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viver a rebelião sem causa, frenesi e lassidão, aspiração à plenitude e fascinação pelo risco” 

(MORIN, 2003, p. 156). 

  

Imagem 5: Jovem andando de motocicleta na Rua Augusta. 

 
Fonte: REGAZZO, [S.l; s.e], p.40. 

 

Imagem 6: James Dean, ator ícone da cultura de massa 
 

 
Fonte: http://silodrome.com/james-dean-in-the-saddle/ 

 

 

A semelhança entre os sujeitos nas fotografias acima ilustra o que Morin (1981) 

denomina de “mitologia de massa”, imagens que revelam os valores e normas desta cultura 

privada, e que circulam do imaginário das narrativas midiáticas para a vida real e vice-versa. 
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O debate sobre as identidades pluralizadas da sociedade pós-tradicional18 é uma reflexão que 

vai para além de “um debate sobre os bens de consumo, mas sobre o tempo, um debate sobre 

o lazer” (SLATER, 2002, p. 23). 

A reflexão sobre o tempo nos ajuda a compreender a transição histórica entre uma 

época pré-moderna, quando a passagem do tempo acontecia em diálogo direto ao sistema 

social cotidiano, e a modernidade, momento em que esta passagem se descola deste sistema, 

se filiando a um sistema homogêneo, calcado no capitalismo. Um sistema no qual o próprio 

tempo se transforma em mercadoria, tendo sua dinâmica inscrita na lógica de mercado e em 

diálogo aos rituais de consumo modernos.   

Entre os principais rituais de consumo que a partir de então marcam o tempo nas 

grandes cidades estão aqueles referentes à temporalidade do trabalho e à temporalidade do 

lazer. Esta dinâmica temporal, que contrasta trabalho e lazer, nos interessa na medida em que 

se traduz em “atividades que ocorrem sempre em espaços distintos” (DAMATTA, 1997, 

p.34).  Estes espaços se cristalizam na cidade, que vai sendo esculpida por áreas voltadas ora 

para as atividades de trabalho, ora para as de lazer, caracterizando com isso duas visões de 

mundo diferentes. É bem verdade que tais espaços dialogam e podem, eventualmente, se 

misturarem, interessa-nos, contudo, refletir sobre estas distinções e observar a maneira como 

os sujeitos se apropriam destes espaços.   

Benjamin (1991) nos chama a atenção para a dimensão lúdica da experiência do 

consumo e do lazer ao refletir sobre a flanerie. O flâneur personaliza o debate sobre as 

diferentes temporalidades da cultura do consumo porque, em alguns momentos, ele vaga lenta 

e despretensiosamente por entre as vitrines das ruas comerciais sem comprar sequer uma 

mercadoria. Subverte, portanto, a própria finalidade destas ruas e da lógica capitalista que as 

sustenta. Em outros momentos, ele se rende ao ato da compra, rompendo com a temporalidade 

onírica e desinteressada em direção a uma temporalidade pragmática e calculada, que é, de 

fato, a temporalidade da lógica da sociedade capitalista. A figura do flâneur é interessante na 

medida em que ela não encerra o debate sobre a cultura do consumo por meio de um a 

resposta simplista ao dilema de “comprar ou não comprar” ou de “aderir ou não aderir a esta 

cultura”, mas revela as diferentes possibilidades de se relacionar com este cenário que, ora 

 

18 A sociedade pós tradicional é aquela que “não possui uma ordem segura de valores e posições sociais, há uma 
variedade e fluidez atordoantes de valores, papeis, autoridades, recursos simbólicos e interações sociais a partir 
dos quais a identidade social de um indivíduo deve ser produzida e mantida”.  (SLATER, 2002, p. 86). 
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interessa, ora não interessa, mas, diante do qual, é possível negociar, mesmo que em escalas 

microssociais. 

Os rituais de consumo na Rua Augusta dos anos 1950, 1960 e 1970 dialogam com 

esta reflexão de Benjamin, visto que, nestas décadas19, a Augusta se cristaliza como uma rua 

ocupada pelo comércio, caracterizando-se como um espaço por onde os indivíduos 

circulavam para “ver vitrines, atualizar-se com a moda, encontrar Ricardo com a nova 

namorada, tomar chá, nem sempre comprar... Ouvir os discos da semana, comprar talvez um 

novo livro”.20 

As cenas do documentário “Esta rua tão Augusta” (imagem 7) mostram exatamente 

isso: um espaço, a Rua Augusta, cujo consumo envolve uma forte sociabilidade e apelo ao 

lazer. De certa maneira, o aspecto coletivo do consumo da Rua Augusta, que vimos no tópico 

anterior, permanece, só que, desta vez, não vem acompanhado de um espírito cívico, mas de 

um espírito privado.  

Imagem 7: Cenas do curta-metragem “Esta rua tão Augusta”, realizado na década de 1960 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=oGmQ99A6uRY 

 

 

19 Durante a primeira década dos anos XX foi a Rua Direita que reunia a cena do comércio de São Paulo 
(FERRARA, 1981). 
20  Trecho do documentário “Esta Rua tão Augusta”, de Carlos Reichembach. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=oGmQ99A6uRY>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
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As temporalidades envolvidas neste consumo dialogam com um tempo onírico, 

vagaroso e subversivo, como aquele destacado por Benjamin, mas também dialogam com 

uma temporalidade macrossocial marcada pelo “sequenciamento de trabalho e do lazer, ou 

dos dias úteis e finais de semana” (SILVERSTONE, 2011, p. 156), ritualizados por práticas 

de consumo. Estas, na cultura do consumo, estão permeadas por estratégias publicitárias e de 

marketing, que propõem uma “estética da efemeridade” (APPADURAI, 1996, p. 85 apud 

SILVERSTONE, 2011, p. 155), caracterizada pela obsolescência material e simbólica das 

mercadorias.  

Embora esta estética não atinja todas as nossas experiências cotidianas, já que “a 

vida cotidiana ainda é, para a maioria de nós, um complexo de diferentes tempos e pressões 

temporais” (SILVERSTONE, 2011, p. 157), ela se relaciona fortemente à Rua Augusta, já 

que ela se configura como o local da indústria do entretenimento. Tendo em vista que a esfera 

do trabalho é, em grande medida, um local marcado por uma experiência padronizada e 

despersonalizada, a esfera do lazer emerge como um contraponto, se consolidando como o 

local onde, supostamente, o sujeito pode exercitar a inovação, a criatividade e a 

personalidade. Neste sentido, a própria identidade passa a compor as mercadorias da cultura 

do consumo, sujeitas às flutuações da moda e à opinião de especialistas, que prometem 

auxiliar o indivíduo na arriscada decisão de escolher “uma identidade para nós mesmos na 

vitrine do mundo social pluralizado” (SLATER, 2002, p. 87).  

Embora reconheçamos que a identidade esteja sujeita à mercadorização, entendemos 

que ela está atrelada a um projeto reflexivo mais profundo, e que é inerente aos sujeitos que 

vivem em uma sociedade pós-tradicional. Este projeto parte da conscientização de que o 

sujeito deve construir sua identidade ao longo da vida, engajando-se em um autoexame, 

planejamento e ordenamento ininterruptos em direção a um “eu” coerente, organizando o 

fluxo de suas escolhas e dando sentido à própria vida.  

Este parece ser o espírito dos sujeitos que ocupavam a Rua Augusta na segunda 

metade do século XX, e que dialogaram com os movimentos mundiais de contracultura, das 

vanguardas, do “teatro da revolução” (HALL, 2011, p. 45). A identidade, naquele momento, 

passava a ser a bandeira que personalizava uma série de lutas políticas em defesa das minorias 

e da liberdade de expressão, como vimos anteriormente. É importante salientar que, o Brasil 

dialoga com estes movimentos de contracultura, mas os contextualiza ao cenário local, visto 
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que os anos 60, 70 e 80 são marcados pela Ditadura Militar, que tolhe o direito dos cidadãos 

de se expressar, contribuindo para que eles tenham ainda mais ânsia em lutar por estas causas.  

No ano de 1969 a Rua Augusta sediou um dos famosos Festivais de Música Popular 

Brasileira21 , que ocorreu na sede do Teatro Record, originalmente localizado na Rua da 

Consolação, mas que havia sido transferido para a Rua Augusta no mesmo ano. Os Festivais 

de Música Popular Brasileira representavam um evento de resistência diante do contexto 

político do país. Contudo, os festivais foram descontinuados. O último deles foi este ocorrido 

na Rua Augusta em 1969. Conforme nos mostra Regazzo, depois do AI-5, alguns “pais 

proíbem seus filhos de se reunirem na Rua Augusta”, temorosos da repressão militar 

(REGAZZO, [S.l.:s.e]). 

 Nos anos 1980 e 1990, concretiza-se a queda do comércio da Rua Augusta, 

sinalizada nos anos 1970, especialmente com a valorização da região da Avenida Faria 

Lima22, inaugurada nesta década, na região onde já existia o shopping Iguatemi23 (1966). 

Concomitantemente, outros shoppings centers são inaugurados, atraindo os consumidores que 

já começam a se ressentir da emergência dos problemas urbanos, relacionados ao trânsito, 

falta de locais para estacionar e, mais tarde, segurança física. 

Inicia-se uma fase de degradação e abandono com o fechamento da maioria dos 

estabelecimentos comerciais tradicionais, sendo muitos ocupados para a realização de práticas 

ilegais como a prostituição e o comércio de drogas (PISSARDO, 2013). Entretanto, a 

urbanização se movimenta em vários sentidos e na mesma época é inaugurada a linha verde 

do Metrô24, em 1991, que aponta uma oportunidade de revitalização da Rua Augusta, com a 

facilitação do acesso à mesma e permitindo uma nova relação dos sujeitos com a Rua. 

  

 

21 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_M%C3%BAsica_Popular_Brasileira>. Acesso em: 
18 de fevereiro de 2016. 
22 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brigadeiro_Faria_Lima>. Acesso em: 18 de fevereiro 
de 2016. 
23 Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/materia/historias-de-um-pioneiro-dez-curiosidades-sobre-shopping-
iguatemi/>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
24  Localizada na Avenida Paulista, entre a Rua Augusta e Rua da Consolação. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Consola%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 18 de 
fevereiro de 2016. 
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2.3 ESPAÇO GLOBAL: IDENTIDADE E IMAGINÁRIOS EM UMA RUA AUGUSTA 
GLOBALIZADA  
 

Como vimos, o imaginário nacional foi o principal agente da constituição da vida 

urbana na emergente metrópole paulistana, organizando os signos agregadores de uma 

comunidade imaginada. Contudo, este não é um processo permanente, com elementos 

imutáveis. O mundo se transforma, os contextos socioculturais evoluem, as práticas mudam, 

fazendo emergir diferentes formas de narrar a vida, a saber, surgem as narrativas de massa, 

favorecendo um espírito coletivo que prioriza o privado e o pessoal em detrimento do público 

e do nacional. O pertencimento, agora, se constrói mediante escolhas de consumo que 

conectam os indivíduos a grupos com estilos de vida específicos.  

Contudo, o século XXI apresenta novas transformações técnico-industrial-

capitalistas (nas áreas de robótica, computação, tecnologia da informação, etc.), alterando as 

maneiras como as pessoas se relacionam com o espaço e com o tempo, a permitir novas 

relações de produção, de consumo e de pertencimento. Neste novo cenário, a cidade passa a 

centralizar negociações financeiras e econômicas transnacionais (GARCIA CANCLINI, 

2003), fruto de mudanças relacionadas a um processo de globalização e de “desmaterialização 

da economia” (SLATER, 2002). A partir disso, a cidade se torna um local cada vez mais 

voltado para os serviços, para a diversão e para o consumo. No que se refere às identidades, 

podemos observar um movimento que as torna cada vez mais “desvinculadas – desalojadas – 

de tempos, lugares, histórias e tradições específicos” (HALL, 2011, p. 75).  

Movimento esse que observamos no contexto de revitalização da Rua Augusta, 

prenunciado pela construção do metrô, em 1991. Neste sentido, podemos interpretar o metrô 

como um meio de transporte funcionando enquanto um agente de comunicação na medida em 

que serve como motor propulsor de trocas materiais e simbólicas entre as localidades da 

cidade, entre centro e periferia25, popularizando ainda mais o cenário da Rua Augusta.  

 

25 Historicamente, no Brasil costuma-se distinguir o centro como uma zona mais nobre e a periferia como uma 
zona de menor prestigio social (DAMATTA, 2007). A história da cidade de São Paulo também distinguiu o 
Triângulo como áreas ocupadas por grupos mais ricos e os bairros periféricos como áreas mais pobres 
(SEVCENKO, 2003). No entanto, os novos padrões de assentamento e as inovações tecnológicas 
comunicacionais alteraram as noções entre centro e periferia com vistas à “disseminação policêntrica da 
mancha urbana” (GARCIA CANCLINI, 2010, p.40). 
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Em 1993 reabre o Cine Majestic, atualmente Espaço Itaú de Cinemas. Em 1999, o 

Teatro Augusta é reinaugurado e, antes dele, o Auditório Augusta. Neste movimento, são 

inaugurados uma série de outros estabelecimentos como bares e casas de shows, na época 

destinados principalmente ao rock alternativo e à música eletrônica de vanguarda.  

Ao mesmo tempo, contudo, ao lado destes locais mais convencionais, aos moldes de 

produção fordista da indústria cultural do século XX (produção em série e rígidos contratos 

trabalhistas), formam-se coletivos artísticos caracterizados pela flexibilidade, que fazem uso 

das tecnologias digitais, em seus primórdios, o que lhes proporcionam uma atuação mais 

próxima de um estilo pós-fordista (em pequena escala, segmentada, personalizada, com alto 

grau de flexibilização dos contratos de trabalho), mais plástica e móvel (SLATER, 2002). 

Um exemplo disto é o Coletivo Voodoohop, que nos serve de ilustração das 

identidades pós-modernas. “A voodoo não é hippie. Tem estilo psicodélico, carnavalesco, 

oriental. Hippie virou clichê, nem gosto de usar essa palavra”26, descreve seu idealizador. É 

possível perceber que a identidade deste coletivo é definida a partir de uma bricolagem de 

outras identidades, o que interpretamos, no contexto conceitual em uso, como um exemplo de 

identidade híbrida, ou, cultura híbrida27, como nomeia Garcia Canclini (1998).  

A diferença entre os processos de hibridação cultural típicos da pós-modernidade em 

relação às hibridações anteriores a este período é o seu enraizamento exclusivo em imagens 

sobre o presente, ao passo que no passado o que era reconhecido como hibridação se 

projetava em um imaginário sobre o futuro. Vejamos dois exemplos: as transgressões 

culturais realizadas pelo movimento modernista antropofágico (1920) contestavam e 

afirmavam um paradigma específico, cujo princípio era existir um caminho a ser seguido, 

algo de consistente a que se apegar. Tanto é que se legitimou a partir do Manifesto 

Antropofágico28, de Oswald de Andrade, que organizava as diretrizes ideológicas propostas 

pelo movimento. Outro exemplo é o movimento hippie (1960 e 1970), que contou com a 

 

26 Disponível em: <http://www.voodoohop.com/>; e <http://oglobo.globo.com/cultura/a-voodoohop-abre-suas-
asas-8029865>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
27  Vale lembrar, que as mestiçagens e trocas culturais não são um fenômeno novo. A própria gênese da 
sociedade brasileira nos mostra as diversas acomodações culturais vigentes desde 1500, a partir do primeiro 
contato dos portugueses com as tribos indígenas, e, dali em diante, a partir dos diversos intercâmbios culturais 
face a face (fluxos de imigração, migração e do turismo), bem como os intercâmbios imateriais, midiáticos, que 
ocorreram ao longo da História (BURKE, 2003). 
28 Disponível em <http://www.tanto.com.br/manifestoantropofago.htm>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
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publicação do Manifesto Hippie29, de Luís Carlos Maciel em O Pasquim, em 8 de janeiro de 

1970.   

Segundo Garcia Canclini (1998), as manifestações pós-modernas não possuem um 

paradigma como referência e nem a intenção de construí-lo. Não há uma preocupação em 

contestar ou construir uma narrativa de futuro e nem de afirmar uma coerência histórica. Estes 

movimentos estão profundamente ligados ao tempo presente, manejam os signos 

recombinando épocas e culturas sem respeitar uma sequência real, hierarquia de valores ou 

padrões de leitura.  

De mesmo modo, as identidades pós-modernas se orientam por um jogo dinâmico de 

representações em que os sujeitos ganham ou perdem legitimidade e identificação em relação 

àqueles com os quais interagem. No nosso cenário, podemos observar este jogo nas 

transformações do conjunto arquitetônico da Rua Augusta: estabelecimentos novos simulam 

estilos antigos e mais clássicos, enquanto prédios antigos adquirem roupagem contemporânea. 

Neste jogo de “montar e desconstruir imagens” (SLATER, 2002, p. 192), 

aparentemente despretensioso e descompromissado, inscrevem-se novas normas de 

convivência, menos óbvias e mais difusas, caracterizando o que Garcia Canclini (1998) 

nomeou de “poderes oblíquos”, uma nomenclatura que se justifica por se tratar de uma 

dinâmica de poder em constante circulação pelo globo, difundindo-se pelas redes materiais e 

imateriais que compõem a sociedade globalizada. Entretanto, a “obliquidade”, ou seja, o 

atravessamento de espaços (alheios) resultante deste poder circulante, exige perguntar quem 

tem acesso, competência e capacidade competitiva para disso participar de forma a legitimar 

identidades no cenário global. Conforme nos adverte Garcia Canclini (2003), a tecnologia 

coloca o mundo em diálogo, mas não sob as mesmas condições, gerando novas formas de 

segregação e violência. 

O poder da sociedade global, ou da sociedade em rede, como nomeia Castells (2000), 

passa inexoravelmente pelos “códigos da informação e pelas imagens de representação em 

torno dos quais as sociedades organizam suas instituições e as pessoas constroem suas vidas e 

decidem o seu comportamento” (CASTELLS, 2000, p.423). Para que seja possível pressionar 

normas hegemônicas será necessário mobilizar novos padrões simbólicos dentro das redes 

 

29  RISÉRIO, Antônio. Anos 70: trajetórias. São Paulo: Iluminuras, 2006. Disponível em 
<https://goo.gl/kp1Ern>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
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(materiais e imateriais), propondo novas lógicas de organização do tempo, do espaço e da 

tecnologia.  

Tendo em vista que a trajetória do desenvolvimento industrial no espaço urbano não 

induziu a criação de museus, livrarias, salas de espetáculos, parques e outros locais de 

serviços, diversão e lazer na mesma proporção e nem de modo igualitário, o único tipo de 

lazer disponível para os cidadãos das grandes cidades globais são os oferecidos pela mídia. “É 

principalmente nos meios de comunicação de massa que se desenvolve o espaço público para 

a população” (GARCIA CANCLINI, 2003, p. 158). Tal característica não contribui para que 

espaço midiático e espaço urbano se desenvolvam de modo equilibrado, o que só ocorreria 

caso ambos os espaços tivessem aparelhagem suficiente para permitir o acesso 30  a uma 

pluralidade de bens culturais a toda a população.  

Neste sentido, faz-se necessário refletir sobre o modo como a produção, distribuição 

e a apropriação desigual dos bens culturais ao redor do globo favorecem a possibilidade das 

identidades atuarem politicamente ou favorece que elas permaneçam entrincheiradas e sem 

poder de pressionar os grandes conglomerados transnacionais. A opção a esta limitação seria 

a existência de uma política de identidade, obviamente promovida pelas instâncias 

governamentais, que estimulasse a criação de caminhos alternativos aos padrões 

hegemônicos. Garcia Canclini (2003) argumenta sobre isso dizendo que a política da 

identidade deve colocar em diálogo esfera midiática e esfera urbana junto ao Estado, 

sugerindo circuitos culturais alternativos entre os países, para que se tenha força suficiente de 

competir com os grandes conglomerados.  

Quando pensamos no contexto da cidade de São Paulo, identificamos a Rua Augusta 

como um local que se cristaliza como polo do lazer e do entretenimento, reunindo casas de 

shows, festas, cinemas, teatros, etc., por onde circulam narrativas da indústria do 

entretenimento de massa, mas também narrativas produzidas por pequenos grupos. Estão 

sinalizadas, assim, possibilidades de circulação e diálogo de narrativas contra-hegemônicas 

com modelos hegemônicos, produzindo conteúdos hibridizados e criando fluxos alternativos 

 

30 Segundo Carpentier (2012) o “acesso” é apenas uma das instâncias em direção a uma participação efetiva do 
cidadão na sociedade, nela o sujeito está apenas presente na discussão sobre determinado tema social; uma 
segunda instância seria a da “interação”, na qual o sujeito tem a possibilidade de debater sobre o conteúdo em 
discussão acerca daquele tema em específico; e a terceira instância seria a da “participação”, que permite que 
o sujeito dialogue com as regras e normas que pautam a discussão sobre o tema.  
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de cultura e lazer, assunto sobre o qual trataremos, a partir da fala dos sujeitos que 

entrevistamos, no próximo capítulo.  

 

3 EM BUSCA DA RUA AUGUSTA NA FALA DOS SEUS SUJEITOS  

 

Neste capítulo discutimos os dispositivos teórico-metodológicos adotados na 

pesquisa empírica realizada. Iniciamos com uma reflexão sobre a linguagem e o discurso a 

partir das noções básicas da Análise de Discurso de linha francesa (ADF), do ponto de vista 

do entendimento da linguagem como instância mediadora entre o sujeito e o mundo, fundada 

na relação interindividual, ideológica e histórica, perspectiva adotada para análise e 

interpretação da fala daqueles que vivem a Rua Augusta nos seus diversos aspectos: moradia, 

trabalho, lazer. 

Para constituição do corpus de pesquisa utilizamos a entrevista em profundidade, a 

história de vida e a história oral. Tomamos o produto da aplicação destas técnicas de coleta de 

dados, a saber, as falas dos entrevistados em forma de texto, como material empírico, 

entendendo que ele nos dá acesso à rede de sentidos compartilhada no contexto da sociedade. 

O texto que analisamos é o verbal, formado pelas falas dos sujeitos informantes, que possui 

como elemento fundamental a palavra, signo ideológico por excelência e matéria-prima do 

cotidiano (BAKHTIN, 2002).  

Na sequência, cabe-nos, portanto, com a análise destes textos, abrir a espessura 

semântica das palavras e dos dizeres que foram construídos a partir delas, refletindo sobre 

outros dizeres possíveis e sobre as formações discursivas a que estes dizeres se relacionam. 

Ao trabalhar a relação entre um dizer e outro, entre uma formação discursiva e outra, será 

possível encontrar os gestos de interpretação ideológicos que se manifestam na linguagem e 

no sujeito, auxiliando-nos a responder como se constituem as identidades e sua relação com o 

sentimento de pertencimento do sujeito urbano na sociedade contemporânea.  

 

3.1. DISCURSO: A LINGUAGEM COMO ACONTECIMENTO HISTÓRICO 
 

Maria Aparecida Baccega em “Comunicação e Linguagem: discurso e ciência” 

(1998) nos apresenta Ferdinand de Saussure como um dos cientistas mais importantes da 
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linguística moderna. Baccega (1998) explica que as principais preocupações de Saussure se 

voltavam para a compreensão do signo na estrutura da língua. Ao diferenciar a língua da fala 

e ao distinguir a face material da face conceitual dos signos, o linguista se aprofundou em 

uma noção da linguística com enfoque na dimensão das regras e da estrutura da língua, 

distanciando-se das reflexões de cunho sociológico.  

A partir de Bakhtin (2002) e Baccega (1998) vemos como as ideias de Saussure 

foram apropriadas por outros pesquisadores sociais, desencadeando novos paradigmas, entre 

eles os componentes do “Círculo de Praga” e os “Formalistas Russos”, que deram origem aos 

estudos da semiótica, um campo que, diferentemente do proposto por Saussure, não restringia 

o estudo dos signos à estrutura da língua, mas ao “estudo da vida dos signos no seio da vida 

social” (BACCEGA, 1998, p. 80). É da semiótica que mais tarde se desenvolve a Análise do 

Discurso de linha francesa (ADF), uma perspectiva que, além de refletir sobre a significação 

dos signos no seio da vida social, como faz a semiótica, busca compreendê-los como o 

resultado das condições sócio históricas.  

A verve sócio-histórica é, portanto, elemento fundamental e distintivo da ADF em 

relação às demais vertentes da Semiótica. Como Baccega (1998) explana, consideramos que a 

corrente de pensamento da ADF se desenvolve a partir da obra Marxismo e filosofia da 

linguagem, do filósofo russo Mikhail Bakhtin (2002), que é publicada no ocidente por volta 

da década de 1970, causando uma grande revolução nos estudos sobre a linguagem.  

Salientamos o aspecto revolucionário da obra de Bakhtin (2002) a partir de duas 

afirmações: a noção de que a natureza dos signos é social e a de que a consciência humana é 

constituída por signos. Logo, há uma concepção de que a consciência humana é social e não 

individual. Bakhtin (2002) rompe, portanto, com as principais correntes de pensamento da 

época, a filosofia idealista e a visão psicologista da cultura, que situam a ideologia na 

consciência, localizada no interior do sujeito, desconectada dos conteúdos externos. A 

concepção da consciência para Bakhtin é justamente contrária a essa. Para o filósofo russo, a 

ela só pode existir e se afirmar como uma realidade se encarnada materialmente nos objetos e 

nos signos. Sendo assim, ela não tem origem no interior do sujeito, mas na interação social, na 

relação dos sujeitos com os outros e com o mundo.  

Os signos só podem aparecer em um terreno interindividual. Ainda assim, 
trata-se de um terreno que não pode ser chamado de “natural” no sentido 
usual da palavra: não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer 
para que os signos se constituam. É fundamental que esses dois indivíduos 
estejam socialmente organizados, que formem um grupo (uma unidade 
social): só assim um sistema de signos pode constituir-se. A consciência 
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individual não só nada pode explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser 
explicada a partir do meio ideológico e social. A consciência individual é um 
fato socioideológico (BAKHTIN, 2002, p. 35). 

 

Entendemos, então, que as leis dos signos são as leis sociais e que a ideologia e a 

consciência não são fenômenos interiores e individuais, mas exteriores e interindividuais. A 

estrutura da consciência humana se assenta nos signos, que seguem a lógica da organização 

social. Para Bakhtin (2002), o signo ideológico mais representativo da linguagem é a palavra, 

visto que ela permeia diversos campos ideológicos, não possuindo uma especificidade 

própria, tomando a forma do campo pelo qual circula. Assim, se cada campo ideológico, 

como o religioso, o campo científico, o campo estético, o moral, etc., possuem signos que lhes 

são próprios, por todos eles circulam as palavras que, neutras, aplicam-se a todos eles, 

adequando-se às suas leis.  

Além disso, a palavra é a matéria de um campo que não possui especificidade 

própria: o campo da comunicação na vida cotidiana (BAKHTIN, 2002, p. 38). Vale reforçar 

que, se a consciência individual é formada pelos signos, entre eles as palavras, a ideia de que 

toda experiência humana é “banhada” pelas palavras, ou seja, mesmo experiências que não 

tenham relação direta com a comunicação verbal, como é o caso do contato com a música 

instrumental, um ritual, as artes plásticas, etc., estão indiretamente relacionadas à linguagem 

verbal. Bakhtin é enfático quando diz que a palavra não substitui as experiências não verbais, 

já que o não verbal produz uma experiência que lhe é particular, no entanto, toda experiência 

dotada de sentido não permanece isolada da “unidade da consciência verbalmente construída 

(...) todo material significante é acompanhado de uma refração ideológica verbal. (...) A 

palavra está presente em todos os atos de interpretação” (BAKHTIN, 2002, p. 38).  

Embora o pensamento de Bakhtin esteja em sintonia com os pressupostos da Análise 

do Discurso, a sistematização dos princípios e dos procedimentos foi feita pelo filósofo 

francês Michel Pêcheux (ORLANDI, 2003). Como nos explica Orlandi (2003, p. 15), a 

Análise do Discurso entende o discurso como a “palavra em movimento”. Trata-se de uma 

linguagem que é viva, transitória, pulsante, tal como são os movimentos históricos e tal como 

são os sujeitos sócio históricos. Esta linguagem é analisada sempre em movimento, em ação, 

no momento da fala, da enunciação. Assim, mesmo que tomemos como material de análise 

um texto que seja aparentemente estático, devemos acessar a formação discursiva ao qual se 

relaciona. Como explica Baccega (1998, p.85), “as palavras cumprem o papel de manifestar o 
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eu sempre no confronto com o outro”. Esta situação de confronto com o outro inscreve a 

palavra na práxis, ou seja, na dimensão concreta e não abstrata da vida social. 

Ao manifestar uma e não outra palavra (escolhida no universo da sua 
enunciação, no universo disponível de acordo com a classe social e outras 
variáveis), o homem está participando da construção (no sentido da mudança 
ou da permanência) emitindo sua reelaboração do universo que lhe foi 
entregue “pronto”, classificado, organizado pelos membros daquele grupo. 
Assim se revolucionam estereótipos e paradigmas (BACCEGA, 1998, p. 86).  

E assim, avançamos nas instâncias da Análise do Discurso, que trabalha justamente o 

espaço existente entre a repetição do discurso aludido na fala e a possibilidade de ruptura com 

ele, ou seja, abre-se a possibilidade de transformar os sentidos, de serem construídos novos 

sentidos ou serem reafirmados sentidos antigos. Isso porque uma premissa da Análise do 

Discurso é a de que todo dizer se apoia em dizeres anteriores, ad infinitum. Assim, todo dizer 

carrega um “já dito”, uma memória, um interdiscurso que não é possível negar. Mesmo que 

um sujeito não tenha a intenção de trazer um sentido anterior ao que ele pretende dizer ao 

manejar um signo, este sentido anterior se impõe no texto, independentemente da vontade do 

autor. É por esta razão que Orlandi (2003) nos explica que é inútil perguntar ao autor de um 

texto o que ele quis dizer ao proferir sua fala, já que os sentidos se apresentam no texto para 

além do desejo do autor. E complementa: “as palavras não são só nossas. Elas significam pela 

história e pela língua. O que é dito em outro lugar também significa em nossas palavras” 

(ORLANDI, 2003, p. 32). 

Para compreender de que forma estes sentidos se materializam no texto, faz-se 

necessário compreender como se dão os mecanismos de esquecimento que a linguagem opera 

nos sujeitos. Orlandi (2003) sustenta que estes esquecimentos são de duas ordens: um é da 

ordem da enunciação e outro é da ordem da ideologia. O esquecimento da ordem da 

enunciação diz respeito à maneira como temos a impressão de que a linguagem reflete 

diretamente o pensamento, dando a ilusão de que só é possível dizer algo que desejamos de 

uma única maneira, como se fosse impossível dizê-lo de outra forma. Este tipo de 

esquecimento contribui para reforçar a ilusão de que as relações entre pensamento e 

linguagem são diretas, transparentes e não sofrem interferência de nenhum outro elemento, 

como da memória, da ideologia, etc. O esquecimento da ordem da ideologia opera no 

inconsciente e conduz à ilusão de que somos a origem do que dizemos, quando na verdade 

retomamos sentidos preexistentes e que têm uma relação direta com o processo histórico 

(Idem).  
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Embora ambos os esquecimentos enfatizem a sujeição de nossos dizeres diante dos 

dizeres produzidos anteriormente, vale reforçar a capacidade humana de produzir novos 

sentidos. É possível trabalhar criativamente de modo a fazer emergir novos sentidos. Assim 

como todo dizer é ideologicamente marcado pela história, todo dizer também é marcado pela 

incompletude, tal como a história. A palavra “sujeito” exprime esta relação dialética em que 

cada ser humano sofre uma sujeição à história e às condições sociais que o precedem, mas 

também atua como sujeito de uma ação, podendo transformar e subverter as condições sócio-

históricas nas quais se encontra.  

É justamente neste espaço entre a repetição e a invenção, a paráfrase e polissemia, 

que é possível refletir sobre o confronto entre o simbólico e o político (ORLANDI, 2003). 

Isso porque o político é a instância das relações de força que existem na sociedade, as relações 

que revelam a luta entre mais fortes e mais fracos, de que é feita a história. Colocar o político 

em relação ao simbólico significa refletir sobre as relações de força e de poder que se 

materializam nos signos, nas palavras, no texto, no que foi dito, é dito ou pode ser dito. 

Como destaca Orlandi (2003), o embate político presente no discurso ocorre nas 

“formações imaginárias” da linguagem, presentes fundamentalmente em três instâncias: as 

relações de força, de sentido e de antecipação. As relações de sentido dizem respeito ao fato 

de que todo discurso se remete a outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis. As 

relações de força se referem ao lugar a partir do qual fala o sujeito, ou seja, a posição na 

hierarquia social que um sujeito imagina representar. E a antecipação é o mecanismo segundo 

o qual o sujeito se coloca no lugar de seu interlocutor, imaginando os efeitos de sentido que 

sua fala irá produzir em seu ouvinte, interferindo na argumentação (ORLANDI, 2003). 

Além dos mecanismos referentes às formações imaginárias, há os mecanismos 

referentes às formações discursivas, relacionadas à ideologia e que permitem que o analista 

encontre as regularidades no funcionamento do discurso. Aqui retomamos Baccega (1998) e 

Bakhtin (2002) para distinguirmos entre ideologia constituída e ideologia do 

cotidiano.  Bakhtin (2002, p. 44) assevera que todo signo é marcado por um horizonte social 

de um grupo e de uma época específicos, no qual “há um índice de valor que afeta todo o 

conteúdo do signo”. É por este motivo que os signos são classificados como “ideológicos”: a 

ideologia reside na marcação sócio-histórica-econômica que encontra existência material no 

signo.  

Baccega (1998) define a ideologia do cotidiano como uma forma de ideologia que se 

diferencia dos sistemas ideológicos constituídos (como são a religião, a ciência, a moral) 
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porque não estão fixados em sistemas cristalizados, mas se encontram desordenados nos atos, 

gestos e estados de consciência que oscilam no cotidiano. É importante dizer que as 

ideologias constituídas e as ideologias do cotidiano possuem um elo, alimentando-se 

reciprocamente. 

Trabalhamos a relação entre ideologia do cotidiano e ideologia constituída em nossas 

análises procurando examinar o caráter institucionalizado ao qual as ideologias interpeladas 

pelos entrevistados podem eventualmente se relacionar. Isso se deve ao fato de o sujeito estar 

a todo o momento narrando sua própria vida, ora explicitando mais claramente sua posição 

diante de um determinado assunto, inclusive verbalizando a relação desta visão em relação às 

ideologias constituídas, ora silenciando sua posição, a apresentar a naturalização de uma série 

de ideologias, constituídas ou não. Ao nos debruçarmos sobre as falas dos entrevistados, 

esperamos refletir sobre os discursos a que se filiam, os silenciamentos que produzem e os 

sentidos que constroem. 

Como sugere Orlandi (2003, p. 59), é tarefa do analista do discurso trabalhar sobre o 

“dito” e o “não dito” do texto que está analisando, pois é neste espaço que se apresenta o 

“lugar da interpretação, a manifestação do inconsciente e da ideologia na produção dos 

sentidos e na constituição dos sujeitos”. Se a característica de todo discurso é o fato de ele 

poder sempre ser outro, então é justamente sobre a relação entre o que ele é e o que ele 

poderia ter sido que está o local de trabalho do analista do discurso. Veremos no próximo 

tópico de que maneira será construído o conjunto de textos a serem analisados. 

 

3.2. CONSTRUÇÃO DO CORPUS: A BUSCA PELO RIGOR E PELA FLEXIBILIDADE 
 

Para realizar a Análise do Discurso de linha francesa da forma como apresentamos 

anteriormente, tomamos como apoio técnico-metodológico a realização de entrevistas em 

profundidade. Partindo do pressuposto de que toda entrevista possui um viés e que a 

objetividade absoluta de um estudo não existe (HAGUETTE, 1999), buscamos explicitar os 

vieses desta investigação a ponto de evitar o etnocentrismo e firmar um compromisso com a 

reflexividade (GERGEN; GERGEN, 2006; GUBER, 2004). 

Realizamos um tipo de entrevista em profundidade que mescla elementos da 

entrevista antropológica (GUBER, 2004), da história oral e da história de vida (HAGUETTE, 

1999). Da entrevista antropológica adotamos a preocupação pela presença direta do 
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pesquisador no campo, a abordagem indireta dos temas de interesse da pesquisa, com o 

cuidado para que isso não iniba o surgimento de novos sentidos interpelados pelo 

entrevistado, e o apreço pelo “descobrimento das perguntas que são significativas segundo o 

universo cultural dos entrevistados” (GUBER, 2004, p. 225, tradução nossa).  

Já a perspectiva da história de vida, como explica Haguette (1999), permite dar 

sentido e riqueza de detalhes ao “processo” sobre o qual se assenta o fenômeno em estudo. 

Este ponto é importante para nossa pesquisa, já que desejamos refletir sobre a constituição 

identitária dos sujeitos em relação à cidade em que vivem, em especial, na relação que 

estabelecem com a Rua Augusta. Ter acesso aos detalhes que pouco a pouco foram compondo 

os sentidos que os sujeitos e a Rua compartilham foi valioso para que pudéssemos identificar 

as instâncias sociais em jogo na constituição identitária.  

Também compartilhamos da perspectiva de Haguette (1999) com relação à história 

oral, e seu caráter interdisciplinar, uma abordagem utilizada por historiadores para a 

reconstituição de períodos históricos, mas também por sociólogos, antropólogos, jornalistas e 

cientistas políticos para caracterizar, reconstituir e descrever diferentes tipos de fenômenos 

sociais. No nosso caso, usamos a história oral para discutir os sentidos que permeiam a 

memória dos sujeitos em relação a suas trajetórias de vida junto à Rua Augusta, ou seja, o 

modo como estas lembranças dão sentido ao momento presente, ao tipo de relação que eles 

estabelecem com a Rua atualmente em virtude do que a memória da Rua representa para eles.  

Diferentemente do que costuma ocorrer nas abordagens de cunho quantitativo, no 

estudo realizado a escolha dos entrevistados foi intencional, ou seja, não se deu mediante ao 

acaso ou à probabilidade. Entendemos enquanto “proposital” o fato de o pesquisador escolher 

os respondentes “em função das questões de interesse do estudo e também das condições de 

acesso, permanência no campo e disponibilidade dos sujeitos” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDESZNADJER, 1998, p. 162). Conforme ainda nos explica estes autores, no início 

de uma pesquisa nem sempre é possível indicar quantos e quais serão os sujeitos envolvidos, 

pois esta informação é construída ao longo da pesquisa, contudo, é possível indicar a forma 

como se pretende selecioná-los (Idem). 

 Nesta investigação, partimos da intenção de entrevistar moradores e trabalhadores 

localizados na Rua Augusta, visto que desejávamos conversar com sujeitos que possuíssem 

um vínculo com ela para além do mero transitar. Para que pudéssemos traçar comparações 

entre constituições identitárias em diferentes contextos históricos da Rua Augusta e da cidade 

de São Paulo, optamos por entrevistar sujeitos em diferentes faixas etárias. Dois sujeitos mais 
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jovens (entre 20 a 30 anos), que esperávamos nos fornecer informações e relatar experiências 

mais próximas à problemática da cidade global; dois sujeitos de meia idade (entre 40 a 50 

anos), que talvez relatassem experiências e pontos de vista mais próximos à problemática da 

sociedade de massa; e outros dois sujeitos de idade mais avançada (entre 50 e 60 anos), que 

esperávamos discorressem sobre assuntos próximos às problemáticas da cultura nacional. Não 

aplicamos filtro de gênero, embora tenhamos dado preferência a entrevistar mulheres e 

homens tendo em vista eventuais diferenças de experiências e opiniões no contexto 

sociocultural hegemônico. 

O acesso aos entrevistados se deu incialmente por meio de indicação de pessoas 

conhecidas. Em seguida, a intenção era que os próprios entrevistados indicassem outros 

possíveis entrevistados, segundo o critério da “bola de neve” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDESZNADJER, 1998). Ao todo, foram realizadas quatro entrevistas por meio da 

indicação de colegas e três por abordagem direta, visto que não foram indicadas outras 

pessoas.  

A tabela 1 apresenta uma síntese do perfil dos entrevistados, separados por faixa 

etária e com a descrição do tipo de ocupação, se é voltada ao trabalho ou à moradia.  

 

Tabela 1: Quadro com perfil dos entrevistados 

Faixa etária Perfil 

25 a 35 anos Gênero masculino 

Morador da Rua Augusta (Baixo Augusta)31 há aprox.9 anos 

Gênero feminino 

Trabalha na Rua Augusta (DJ – Baixo Augusta) há aprox. 5 anos 

35 a 45 anos 

 

 

Gênero masculino 

Morador da Rua Augusta (Baixo Augusta) há aprox.10 anos 

Gênero feminino 

Trabalha na Rua Augusta (proprietária de um Sebo – Baixo Augusta) há 16 
anos 

Gênero feminino 

 

31 A região chamada de “Baixo Augusta” localiza-se entre a Avenida Paulista e o Centro. 
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Morou na Rua Augusta (Baixo Augusta) durante a adolescência e voltou a 
morar lá há 2 anos 

Acima de 45 anos Gênero Masculino 

Trabalha na Rua Augusta (Restaurante – Baixo Augusta) há 28 anos 

Gênero Feminino 

Trabalha na Rua Augusta (Proprietária de Loja – Região dos Jardins)32 há 
mais de 50 anos 

Fonte: Elaboração própria 

O contato com os entrevistados indicados ocorreu primeiramente via e-mail e 

posteriormente via o aplicativo de celular WhatsApp33 para o alinhamento do local e horário 

do encontro presencial. Também fizemos contato por abordagem direta, de forma presencial, 

no local de trabalho do entrevistado. As entrevistas foram realizadas em cafés e lanchonetes 

de fácil acesso aos entrevistados, em alguns casos por eles sugeridos, nos arredores da Rua 

Augusta, ou nos seus locais de trabalho. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio34, com 

duração média de uma hora, e foram transcritas integralmente.  

Vale ressaltar, que foram realizadas diversas visitas à Rua Augusta para que 

tivéssemos maior conhecimento sobre sua dinâmica, sobre as características dos 

estabelecimentos ali localizados, bem como o comportamento geral de seus frequentadores. 

Neste sentido, podemos dizer que a técnica de observação participante também fez parte da 

nossa abordagem metodológica. Com este objetivo, foram realizadas visitas à Rua Augusta 

em dias úteis e aos finais de semana, em períodos diurnos e noturnos, possibilitando a 

observação de diferentes facetas daquele espaço.  

Para realização das entrevistas, respondendo aos preceitos conceituais-operacionais 

da técnica empregada, trabalhamos com um roteiro de tópicos. Conforme já dito, a concepção 

de entrevista que realizamos se filiou em parte à entrevista antropológica, que zela pela 

flexibilidade e liberdade do entrevistado em afirmar seus marcos interpretativos, bem como as 

questões que fazem sentido em seu universo cultural. Para tanto, partimos de um roteiro de 

assuntos a serem abordados, selecionados do ponto de vista da reflexão teórica desenvolvida, 

 

32 Região da Rua Augusta localizada entre a Avenida Paulista e a Avenida Estados Unidos. 
33 O Whatsapp é um aplicativo lançado em 2009 que permite a troca de mensagens instantâneas por meio de 

conexão à Internet. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/WhatsApp . Acesso em 18 de fevereiro de 
2016. 

34 Optamos por gravar as entrevistas somente em formato de áudio e não em vídeo porque as análises realizadas 
posteriormente têm a intenção de trabalhar apenas com a linguagem verbal e não a visual. 
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da descrição histórica da rua, das observações in loco. Ele objetivou abarcar cada uma das 

temáticas a seguir relacionadas, definidas a partir dos objetivos postos no projeto: 

 Memórias do sujeito relacionadas à Rua Augusta; 

 Processo de mudança do sujeito para lá (para morar ou para trabalhar); 

 O cotidiano do sujeito na Rua Augusta; 

 Impressões sobre o passado, o presente e o futuro do sujeito na Rua Augusta; 

 As relações da Rua Augusta com a cidade de São Paulo. 

 

4 OS SUJEITOS E A RUA AUGUSTA: IDENTIDADES E SENTIDOS DE 

PERTENCIMENTO  

 

No capítulo anterior, apresentamos a proposta de encaminhamento da análise das 

entrevistas, elucidando a abordagem teórico-metodológica da ADF, descrevendo o processo 

de seleção dos entrevistados e explicitando a construção do roteiro da entrevista. Neste 

momento, retomamos a temática da pesquisa, a saber, a constituição identitária e do 

sentimento de pertencimento do sujeito na metrópole contemporânea, para mostrar o modo 

como desenvolvemos nossa reflexão. 

Para responder aos objetivos explicitados na introdução, organizamos a análise do 

material empírico em duas partes: a primeira diz respeito às identidades assumidas pelos 

sujeitos em relação aos imaginários da Rua Augusta, discutindo a memória e os hábitos dos 

entrevistados em relação ao histórico da Rua (e da cidade); na segunda, refletimos sobre o 

sentimento de pertencimento do ponto de vista das práticas de consumo realizadas 

cotidianamente naquela rua (e em São Paulo). 

Como dissemos anteriormente, a escolha dos entrevistados se orientou pelo tipo de 

apropriação que fazem da rua, para trabalho ou para moradia, o que nos leva a colocar em 

diálogo duas faces da cidade de São Paulo: seu protagonismo no mercado de trabalho35 e seus 

atrativos relacionados ao lazer36. A ocupação de caráter misto (comércio e moradia) da Rua 

 

35  São Paulo concentra cerca de 30 a 40% das vagas de emprego do país. Disponível em 
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,participacao-de-sao-paulo-no-mercado-de-trabalho-e-a-menor-
em-dez-anos,122327e>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
36  Disponível em: <http://viagem.uol.com.br/noticias/2012/08/28/conheca-o-cenario-cultural-das-maiores-
metropoles-do-mundo.htm#fotoNav=103>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
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Augusta, principalmente na região do Baixo Augusta, permitiu que encontrássemos sujeitos 

em ambos os perfis. Assim, dos sete entrevistados, quatro trabalham na Rua Augusta e três 

moram lá. Dentre todos os entrevistados, seis trabalham ou moram na região do Baixo 

Augusta.   

O tempo de frequência e/ou permanência na Rua não foi um critério de seleção. 

Contudo, buscamos conversar com pessoas que por lá circulassem o suficiente para constituir 

um cotidiano junto à Rua. Dentre as permanências mais antigas está a de uma entrevistada 

europeia, proprietária de uma loja de calçados, que está há 63 anos na Rua Augusta. E dentre 

as mais recentes está a jovem que trabalha na Rua Augusta há cinco anos.   

A origem dos entrevistados é bastante variada, contamos com uma imigrante, a 

senhora europeia que viemos de mencionar; um migrante, que veio do nordeste para São 

Paulo aos 18 anos; três paulistanas, uma natural da zona norte, outra da zona oeste e outra da 

zona sul; e dois entrevistados originários do ABC paulista.  

Do total dos sujeitos, dois possuem mais de 45 anos, três possuem entre 35 a 45 anos 

e dois estão na faixa dos 25 aos 35 anos. A escolha por um perfil de entrevistados que 

abarcasse diferentes faixas etárias foi importante para que pudéssemos ter acesso a diferentes 

memórias da cidade de São Paulo e da Rua Augusta, contribuindo ao exame mais direto da 

transformação dos sentidos que se vinculam à cidade e à Rua Augusta ao longo da história. 

A senhora europeia é a que conhece a Rua Augusta há mais tempo. Foi lá que seus 

pais, vindos para o Brasil nos anos 1940, abriram a loja em 1953. Ela a frequentou desde os 

sete anos de idade, herdando-a após o falecimento de seus pais. Desde 2009 é sua filha quem 

administra o estabelecimento, porém também com sua participação. Hoje sua circulação pela 

região da Rua Augusta é menos assídua do que na época de sua juventude, limitando-se a 

alguns poucos estabelecimentos como a Casa Santa Luzia, de onde é cliente antiga, a loja Ri 

Happy, onde compra presente para seus netos, o café Suplicy e o café da Galeria Ouro Fino.  

O senhor nordestino veio de Pernambuco aos 18 anos seguindo um sonho comum a 

muitos migrantes: um emprego, a possibilidade de bons ganhos, a intenção de ajudar 

financeiramente os pais, que permaneceram em sua terra natal. Ele fora incentivado por duas 

irmãs mais velhas, que aqui já moravam, e onde foi indicado pelo cunhado a uma vaga em um 

restaurante da Rua Augusta. Há 28 anos é funcionário de um restaurante na Rua Augusta, 

sendo que recentemente passou a trabalhar durante o dia, tendo por muito tempo trabalhado 

quase que exclusivamente no período noturno.  
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Dos três entrevistados que estão na faixa etária dos 35 a 45 anos, duas são do gênero 

feminino e um é do gênero masculino. Os três optaram por morar na Rua Augusta devido à 

localização central da via, que dá fácil acesso a diferentes zonas da cidade. Contudo, 

independente disso, morar na Rua Augusta não foi uma escolha pessoal para todos. Uma das 

entrevistadas, inclusive, diz que a decisão de se mudar para a Rua Augusta não estava 

alinhada ao estilo de vida que desejava. Hoje com 44 anos, já morou na Rua Augusta em duas 

outras ocasiões: dos 13 aos 15 anos, como companhia para sua avó, por ocasião do 

falecimento do marido; depois aos 19 anos, pela proximidade com o local de estudo e trabalho 

na época, visto que naquele momento morava na Serra da Cantareira. Atualmente está lá 

desde Janeiro de 2015, tendo ocupado, após se divorciar, o apartamento da avó, já falecida. 

Diferentemente, os outros dois entrevistados desta faixa etária decidiram morar na 

Rua Augusta por uma questão de praticidade (evitar perder tempo no trânsito), mas também 

por uma questão de estilo de vida, especialmente que não lhes exigisse possuir carro. Hoje, os 

dois moram e trabalham na Rua Augusta, e/ou ruas próximas. Ela é proprietária de um sebo 

na Rua Augusta e o rapaz mora na Rua Augusta, e trabalha em uma das transversais.  

Os outros dois entrevistados, na faixa etária dos 25 aos 35 anos, cursaram a 

graduação na Faculdade Casper Líbero, nas áreas de Publicidade e Propaganda e de 

Jornalismo. Ambos moraram na Rua Augusta, mas hoje ela somente trabalha lá, como DJ em 

casas noturnas e promotora de festas, enquanto o rapaz, nascido no ABC paulista, se 

estabeleceu definitivamente na Rua Augusta, tendo inclusive adquirido seu próprio 

apartamento. Ambos possuem uma relação afetuosa e intensa com a Rua. 
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Tabela 2: Perfil detalhado dos entrevistados 

Faixa 
etária 

Tipo de 
ocupação 
da Rua 

Localiz
ação 

Origem Permanência 

(aprox.) 

Descrição 

25-35 
anos 

Moradia Baixo 
Augusta 

ABC 
Paulista 

 

Desde 2007 

(9 anos) 

- Jornalismo Casper Libero 

- Trabalha com design 

- Estilo de vida sem carro 

Trabalho 

(DJ) 

Baixo 
Augusta 

Zona 
Oeste 

(Pinheir
os) 

Desde 201137 

(5 anos) 

 

- Publicidade e Propaganda 
Casper Líbero 

- Trabalha como produtora de 
conteúdo para Redes Sociais, 
promotora de festas e DJ 

- Mora no Paraíso 

35-45 
anos 

Moradia Baixo 
Augusta 

Parque 

São 
Rafael 

(Zona 
Leste) 

Desde 2007 

(10 anos) 

- Técnico em eletrônica 

- Mestrado em Ciências Políticas-
USP 

- Trabalha na área de 
planejamento de mercado 

- Estilo de vida sem carro 

Trabalho 

(dona 
Sebo) 

Baixo 
Augusta 

Interlag
os 

(Zona 
Sul) 

Desde 2000 

(16 anos) 

- Trabalhava como secretária, 
hoje é proprietária de um sebo 

- Mora nas proximidades 

- Estilo de vida sem carro 

Moradia Baixo 
Augusta 

Zona 
Norte 

De 1984-1986 

De 1990-1994 

Desde Jan/2015 

(total 7 anos) 

- Graduada em moda 

- Trabalha com vendas em 
indústria farmacêutica 

- Gosta da R.A., mas prefere um 
bairro residencial 

45+ Trabalho 

(Restaura
nte) 

Baixo 
Augusta 

Pernam
buco 

Desde 1987 

(28 anos) 

- Nascido em Pernambuco 

- Migrou aos 18 para São Paulo 

- Mora na Zona Sul 

- Trabalha há 28 anos em um 
restaurante 

 

37 Estimado pelo tempo de existência da festa Karaokê Indie na casa noturna Funhouse e a festa Rocknbeats na 
casa Beco 203. Ela passa a realizar festas e a discotecar de modo independente em 2012.  
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Trabalho 

(Loja de 
calçados) 

Região 
Jardins 

Europa 
Oriental 

Desde 1953 

(63 anos) 

- Pais e avós imigraram para o 
Brasil em 1940 

- Estudou no Dante Alighieri 

- Cursou Decoração de Interiores 
no IADE (Av. Paulista) 

- Ajuda na administração da Loja 

Fonte: Elaboração própria. 

 
4.1 IDENTIDADES E IMAGINÁRIOS: RUPTURAS, PERMANÊNCIAS E 
SINGULARIDADES 
 

 Nesta seção analisamos as memórias e os imaginários construídos pelos 

entrevistados no que concerne à Rua Augusta, entendendo que a identidade emerge da relação 

entre suas trajetórias pessoais e a trajetória histórica da rua. Como nenhum dos entrevistados 

nasceu na Rua Augusta38, nenhum deles possuía as normas daquele espaço como referências 

de vida. Por conseguinte, quando se voltam para ela, compreendem-na como o “outro”, 

estabelecido em relação ao seu “eu” (WOODWARD, 2000).39 

Cinco dos sete entrevistados possuem lembranças da Rua Augusta ligadas a um 

imaginário chique, de comércio de qualidade, um ponto de luxo da cidade de São Paulo. O 

período áureo deste comércio ocorre entre os anos 1950, 1960, 1970. O período mais 

decadente, embora ainda consistente, ocorre entre os anos 1980 e 1990.  

A senhora europeia recorda de um tempo em que as lojas de tecido eram os 

principais estabelecimentos comerciais da Rua, quando ter as roupas feitas sob medida era 

comum, mais do que isso, era uma das únicas maneiras de se montar um guarda-roupa, já que 

indústria de confecção de roupas do país se restringia praticamente à de roupas íntimas, 

lingerie (Valisere-Rhodia), ou as malhas de algodão (Hering – Joinville-Blumenau/SC). 

Lembra, também, de uma época em que as roupas produzidas por estilistas, ou mesmo o prêt-

à-porter tinham como público-alvo as senhoras de meia idade, pois eram as únicas com 

dinheiro suficiente para adquirir artigos (considerados) de luxo, uma vez que a maioria das 

mulheres sabia costurar e, portanto, eram responsáveis por vestir a família.  
 

38 Com exceção da senhora europeia, que frequentava diariamente a loja da família desde os sete anos de idade. 
Por isso, podemos considerá-la quase como uma nativa do local. 
39 Identidade e diferença são categorias interdependentes. Como explica Woodward (2000, p.40): “a identidade 
não é oposta da diferença, ela depende da diferença para existir”.  
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O costume de antigamente era fazer roupa, não existia você poder comprar 
coisas estrangeiras aqui, porque não existia essa ... como se diz ... 
importação. Então, não tinha. Você ia fazer em costureira. Loja de tecido na 
Augusta era muito importante. Por isso que tinha.  Tem agora poucas lojas 
que sobrevivem com isso porque... quem faz roupa hoje? Só em um evento 
ou outro, né, porque você tem acesso a marca estrangeira. (...)E há uns 60 
anos atrás, e até menos, marcas como Christian Dior, Chanel era para 
senhoras de idade, porque as senhoras de idade tinham o meio de consumo 
de poder gastar. Então a moda era feita pra elas, nunca para os jovens 40.  

Estas declarações nos remetem, portanto, a um contexto anterior à cultura do consumo 

como hoje a conhecemos, e muito menos com ênfase na juventude, o que só vai começar a 

ocorrer a partir dos anos 1960, com os movimentos mundiais político-culturais quando o 

jovem começa a assumir uma voz na sociedade, até chegar ao protagonismo, pelo menos em 

relação ao consumo. Já a jovem paulistana, que naquela época era uma criança, frequentava a 

Rua Augusta para comprar roupas de ballet na Galeria Ouro Fino, com sua mãe, que lhe 

contava histórias sobre o apogeu da Rua, inserindo a garota em sua cotidianidade. 

É uma coisa que tava muito já na minha vida, tipo, Paulista, Ibirapuera, 
Augusta. Eu morava em Pinheiros e minha família sempre morou em 
Pinheiros e era próximo da Augusta, mas o que eu frequentava mais na 
Augusta, quando eu era mais nova, criança e tudo mais, é a parte dos Jardins, 
né, que era mais perto da minha casa e que era a parte onde tinha a Ouro 
Fino. Eu fazia ballet, então, eu comprava roupa de ballet na Ouro Fino, 
porque lá tinham as lojas. 

 

As notícias sobre a fama do comércio da Rua Augusta chegavam até Pernambuco, até 

os ouvidos de jovens como nosso entrevistado, que, entre outros fatores, também eram 

motivados a vir para São Paulo para conhecer a “tal” Rua. A imagem da cidade de São Paulo 

como polo econômico (e também político), desde o final do século XIX, dialoga com o 

discurso do entrevistado, permitindo a emergência de um imaginário de prosperidade e 

progresso, regido pelo sistema capitalista que se estabelece como oportunidade para superar 

dificuldades, carências e, até, desigualdades sociais. Esperanças que movem para São Paulo 

não apenas nosso entrevistado, mas milhares de outros cidadãos nordestinos, em busca de 

melhores condições de emprego e de salário. 

Eu vim do Nordeste, né, quando meus colegas iam pra lá, eles falavam “você 
vai trabalhar com a gente na Rua Augusta”. Muita gente que ia pra lá, falava 
da Rua Augusta. A Rua Augusta era muito falada. (...) Era uma rua muito 
famosa, na verdade. A maioria das pessoas que já tinha vindo pra São Paulo 
sabia onde é. Se falava da Rua Augusta. ‘Eu sei onde é, fica ali perto da 

 

40 Em itálico a reprodução de trecho das falas dos entrevistados, necessariamente não do mesmo autor. 
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Praça Roosevelt’. A Rua Augusta antigamente... quem tinha comércio na 
Rua Augusta tinha...era famoso, né?! 

 

A jovem senhora que morou na Rua Augusta em diferentes épocas traz um relato 

caracterizado mais pelo imaginário chique. Ela nos conta que frequentava a (então famosa) 

Rotisserie Bologna, existente desde 1925, antes localizada nos arredores do Vale do 

Anhangabaú e mais trade transferida para a Rua Augusta, onde está até hoje. As lembranças 

dessa paulistana nos remetem a uma época em que as microestruturas de urbanidade41, visto 

que o café, o clube, a rotisserie, etc. eram instâncias centrais na organização das identidades 

dos sujeitos urbanos, pontuando momentos em que eles socializavam com a coletividade. 

Quando criança, a entrevistada proprietária do sebo na Rua Augusta, antiga moradora de 

Interlagos, zona sul da cidade, passeava de carro com seu pai na Rua Augusta. Em sua 

memória ficou registrada a imagem dos carros bem cuidados e o som das buzinas enquanto os 

carros passavam lentamente pela Rua. Passeios que guarda na lembrança não só como 

momentos de convivência de lazer com o pai, mas também de socialização com o que 

começava a se constituir como cultura do consumo, em uma São Paulo em desenvolvimento. 

Antigamente era muito chique. Eu comprava peru de natal no Bologna, os 
funcionários que trabalhavam lá conheciam minha mãe, meu pai. Ela (a mãe) 
paquerava na Augusta, tinha moto, carrão legal. (...) Na verdade eu já sabia 
da Rua Augusta do meu pai, de criança. Ele gostava de vir pra cá passear na 
Augusta de carro. Na época era outra visão da Augusta... Eu lembro que a 
gente passava de carro, aí sempre tinha gente ou tocando música pra 
conhecer a loja que era bem... era outra situação, era outro nível de lojas que 
tinha. Era como... era bonita, ela era famosa. Tinha muita gente que vinha de 
fora pra fazer compra na Rua Augusta. Eu era pequena e nem me ligava 
nisso, eu gostava de passear com meu pai. E aí passavam aqueles carros 
antigos, bonitos, às vezes os carros de colecionadores, né, e passa e começa a 
buzinar parece uma festa. 

 

Se a Rua Augusta era interpretada como um espaço chique, as mercadorias e os 

serviços que lá se localizavam, respondiam diretamente a este imaginário, tornando concretas 

e visíveis as imagens que o organizavam. Roupas de ballet, tecidos finos, peru de natal, moto 

e passeio de carro são alguns exemplos dos bens que estruturavam a hierarquia dos signos, 

dos objetos e dos rituais que organizaram as relações sociais da capital paulistana naquela 

época. Consumir a Rua Augusta enquanto mercadoria significava consumir aquele espaço de 

exposição de bens caros e raros, assimilar a forma e a finalidade dos objetos que eram 
 

41 Garcia Canclini (1998, p. 286) usa este termo (estruturas microssociais da urbanidade) na obra Culturas 
Híbridas para explicar as mudanças no uso da cidade ao longo do tempo. 
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exibidos nas vitrines, e, por meio deles, compreender, assimilar e dialogar com a cultura do 

consumo em desenvolvimento na cidade, e na sociedade como um todo. Simbologia que 

ultrapassava o cotidiano, chegando à indústria cultural no formato “letra de música” do, então 

maior expoente da música “industrializada”, do ícone construído, Roberto Carlos, e seu grupo 

da Jovem Guarda, uma das primeiras marcas registradas de uma juventude brasileira que 

começava a se estabelecer. 

Eu vivi todo o auge dela... do Roberto Carlos... a música que canta o Roberto 
Carlos sobe a Rua Augusta. Tem um monte de coisa. Aqui, por exemplo, 
tem um livro sobre a Rua Augusta. Novelas...  teve até uma novela na 
televisão, se eu não me engano. (...) É um lugar onde tem muita história, tem 
a música do Roberto Carlos né subi a Rua Augusta né então tem uma 
história de São Paulo (...) É um símbolo de são Paulo mesmo. Tem aquela 
música do Roberto Carlos, que fala da paquera, que minha mãe viveu. 

 

Sob esta perspectiva a Rua Augusta se tornava o símbolo do “sucesso” do sistema 

capitalista, sua própria vitrine. Embora a maioria dos entrevistados se lembre desse período de 

um ponto de vista positivo, quem lá chegou antes e ainda se encontra localiza alguns 

problemas relacionados à urbanização, ou falta dela, bem como divergências de valores, que 

nos exigem relativizar este imaginário, quase fantasmagórico e pleno de simbolismos e 

interpretações que talvez remetam mais à história de vida de quem o relata do que à 

conjuntura social da época. A entrevistada, nesse caso, cita os frequentes alagamentos e a 

dificuldade de estacionar o carro como questões que afetavam diretamente a ocupação da via. 

Além disso, a emergência de um estilo de vida jovem e rebelde, típicos dos anos 1960 no 

Brasil, chamado pela entrevistada de “playboys” 42 , contrapunha-se à polidez burguesa 

cristalizada na sociedade até então, gerando um conflito simbólico, social e político.  

(...) na minha época, tinha os jovens que se chamavam ‘playboys’. Classe 
altíssima. Meninos que só faziam farra. Os pais punham ... ou punham 
pessoas pra cuidar ou governantas e tudo mais. Os pais não davam bola pra 
filhos naquela época. E esses meninos viraram vândalos. O que eles faziam: 
eles jogavam álcool lá em cima e punham fogo até embaixo (nos trilhos dos 
trens)... e o legal era fazer isso a noite porque você via .... (gesto 
representando as chamas do fogo). Eles faziam ‘roleta russa’, descia a 
Augusta toda, sem parar nas esquinas, não sei se tinha semáforo, mas descia 
à toda. Se tivesse um carro por acaso... já era. Playboy, sabe?! Então é gente 

 

42  Garotos de classe alta que possuem comportamento social extravagante. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=playboy>. 
Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 
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o quê? Era gente com dinheiro que fazia isso: Playboy”. (...) O problema de 
estacionamento foi sempre gravíssimo aqui, então, eles tentavam assim: de 
dia par podia parar no lado par, de dia ímpar, do lado ímpar. E é uma via de 
duas mãos, tinha ônibus elétrico que subia, tinha ônibus elétrico que descia. 
Isso afetou muito porque não tinha zona azul, então, não tinha como as 
pessoas estacionarem e elas ‘tavam’ acostumadas a parar na frente... é 
costume sabe?! Não tem estacionamento e aí começou com esses problemas 
de estacionar... com a vinda do Shopping... que dava estacionamento, no 
começo, tudo de graça... porque era interesse dos próprios lojistas, né...”. 

 

As falas dos entrevistados se filiam aos discursos do contexto sócio-histórico 

paulistano progressista, ancorado no sistema capitalista e em uma cultura do consumo, 

relacionados à ideologia burguesa. Tais discursos silenciam uma série de outros discursos 

possíveis, como os dos sujeitos que não aderiram a este sonho coletivo, bem como dos que 

aderiram e não prosperaram. Refletir sobre os silenciamentos produzidos pelos discursos aqui 

interpelados nos permite pensar sobre o embate de forças que se inscreve na linguagem e que 

compõe a sociedade, construindo a história.  

A predominância do discurso burguês na fala dos entrevistados revela a penetração 

deste imaginário, que, todavia, não está imune à sua ação, já que o ato de apropriação e de 

enunciação os altera. A seleção de lembranças, na maioria das vezes, positivas, pelos sujeitos, 

se relativiza quando abrimos a espessura semântica de suas falas, apontando para as relações 

de poder existentes entre os discursos, e, ao mesmo tempo, chamando a atenção para a 

possibilidade dos sujeitos agirem sobre estas relações de poder, promovendo resistência ou 

rupturas. 

As lembranças trazidas nas entrevistas se ancoram em grande medida no consumo. Os 

bens comprados naquela época, as marcas dos produtos, os nomes dos ícones da indústria 

cultural, servem como repositório de memórias, sentimentos e sensações relativos àquela 

época e que permitem os sujeitos se expressar e organizar seus pensamentos. 

A Avenida Paulista é citada pela maioria de nossos entrevistados como um símbolo da 

cidade de São Paulo, contribuindo para fortalecer parte do status da Rua Augusta, bem como a 

condição de sua ocupação. Isso porque, a estação de metrô que permite o acesso de muitos 

sujeitos à Rua Augusta, no momento da realização da pesquisa, é a estação Consolação, na 

Avenida Paulista. Contudo, a conotação da Avenida Paulista não se apoia mais no imaginário 

do luxo e do glamour, como outrora, embora os sujeitos reconheçam este lastro, mas, sim, na 

facilidade do deslocamento que ela proporciona aos sujeitos dentro da cidade, uma vez que é 
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ponto de convergência de linhas de metrô, ônibus e grandes avenidas. O status da Avenida 

Paulista passa a ser a mobilidade urbana e o fácil acesso a todas as partes da cidade.  

A Paulista é um lugar muito bom de passear porque tem um pouco de tudo lá 
(...) A Paulista é o coração de São Paulo. (...) Ela tá do lado da Paulista, que 
é o grande centro de São Paulo. Todo mundo vai pra Paulista. Então, ela tá 
do lado de um lugar muito forte. Então, as pessoas acabam indo pra lá 
também. Acho que por isso também que ela tem essa força, ela tá do lado de 
um lugar muito forte também. (...) Morar a 10 minutos da Paulista sem pagar 
o preço do Jardins, entendeu?! (...) Mas é muito legal você poder tá a pé de 
muita coisa legal, de um cartão postal de São Paulo. (...) Essa região é entre 
centro e Avenida Paulista que é uma região muito legal de se morar porque é 
perto de metrô, você tinha uma agitação de cinema, de teatro, balada. 

 

A emergência dos shopping centers, somada às deficiências do planejamento urbano, 

contribuiu para o declínio do comércio e, consequentemente, para o enfraquecimento da 

simbologia da Rua Augusta enquanto local de luxo da cidade de São Paulo. Os signos de 

status que se encontravam na Rua Augusta e que ela mesma sintetizava passaram a ser 

encontrados em outros pontos da cidade, principalmente nos shoppings.  

Durante as décadas de 1990 e 2000 o simbolismo da via se transforma no seu oposto: 

com a Rua se tornando um ícone da decadência e da degradação urbana. A Rua Augusta desta 

época representava, portanto, o avesso do sonho capitalista, a face obscura deste sonho, 

silenciada pelo fetiche da mercadoria: a exclusão social e o estigma dos sujeitos a quem, por 

motivos diversos, foi negada a participação na dinâmica do capital, os moradores de rua, bem 

como daqueles que, por força das circunstâncias ou não, apropriam-se destas regras e a 

subvertem, as prostitutas.43  

Decorrente da degradação antes comentada, nos anos 1980 a Rua Augusta sofreu 

uma segmentação de denominação: Baixo Augusta (entre a Avenida Paulista e o Centro) e 

Jardins (entre a Avenida Paulista e a Rua Estados Unidos), sendo a primeira fortemente 

marcada pelo estigma da prostituição e da degradação. A degradação da região central da 

cidade de São Paulo contribuiu para que a parte da Rua Augusta próxima ao centro se 

vinculasse mais fortemente ao imaginário de prostituição e decadência do que o outro 

extremo. A imagem do centro da cidade de São Paulo como um local abandonado e ocupado 

por moradores de rua é comparado pelos entrevistados ao cenário da Rua Augusta, somados à 

 

43 Para Baudelaire (apud BENJAMIN, 1991, p.86), a prostituta, tal como o flâneur e os boêmios, encontra a 
saída da condição serializada e explorada da sociedade capitalista na embriaguez. Já para Silverstone (2002, p. 
108) a pornografia “é a personificação da exploração; capitalismo em sua forma mais intensa, mais nua”. 
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particularidade de que na Rua Augusta estava uma zona de prostituição. As lembranças de 

seis dos sete entrevistados relacionam a Rua Augusta a uma zona de prostituição. A única 

entrevistada que não aludiu a este imaginário negativo foi a que está localizada na região da 

Rua Augusta próxima ao bairro dos Jardins. 

Todos os seis entrevistados que fizeram a relação entre a região do Baixo Augusta e 

um cenário de prostituição e decadência afirmaram que hoje a realidade já não é mais essa, 

afastando o estigma da prostituição do momento em que a pesquisa foi realizada. Entretanto, 

duas entrevistadas comentam serem alvos constantes de “brincadeiras” com o estigma das 

prostitutas, o que revela, de certa forma, sua permanência. 

Parecia uma cidade fantasma mesmo, eram galpões e você via as portas 
todas fechadas e tudo mais, era um lugar muito assustador... Eu tô falando 
assim 2007/2008, comecinho de 2008. A gente já sabia, já conhecia, a gente 
sempre viu a Augusta como um grande ponto de prostituição, né. Isso, 
assim, no começo dos anos 2000, né. E essa visão foi super reforçada, assim, 
quando eu encontrei a Augusta desse jeito. (...) Tinha um certo preconceito, 
né, de morar no centro. Mas eu falei, tranquilo, não vi nada de perigoso. 
Porque as pessoas vêm no centro e veem muita gente realmente dormindo na 
rua, muito morador de rua. Quando em vim trabalhar pra cá eu percebia isso. 
Acho que foi isso que me deixou...eu fiquei pensativa no centro. (...) Tipo 
assim, olha, logo que eu mudei pra cá... ‘Você lá na Rua Augusta com as 
piriguetes da vida?’, ‘Você na Rua Augusta? Logo ali naquele Vuco Vuco, 
naquele... que que você tá fazendo lá, cara?’... ‘Tô trabalhando, mas não é o 
que você tá pensando’. (...) Na época a Augusta era, assim... tinha mais puta 
e travesti, era mais inferninho. Isso aí foi na época de 90... 98, 99, entendeu? 
Eu acho que nessa época ainda nem tinham as primeiras baladas. (...) Então, 
aqui era... muitas pessoas, assim, mulheres... garotas de programa... na rua. 
Esse tipo de gente. E ficava até às 5 da manhã. Hoje não se vê mais, nesse 
pedaço aqui não se vê. É raro você vê. (...) Sempre era assim, hoje em dia 
não tem mais, hoje em dia já é diferente. (...) Eu brinco, ‘moro na Augusta, 
conhece?’. ‘Do lado de cima ou de baixo?’. ‘De baixo’. Aí sempre brincam 
com a coisa das prostitutas. ‘Você faz um extra?’. E elas trabalham bem 
ainda, viu... Acho que as casas diminuíram, mas elas ainda trabalham 
bastante na rua. (...) Sempre teve prostituta, mas antes aparecia muito. Agora 
elas nem parecem ser prostitutas. 

 

Embora o imaginário da prostituição permaneça entre os sentidos que circulam pela 

Rua Augusta, principalmente pelo Baixo Augusta, ele já não está entre os principais signos 

que representam esta região da Rua. Cinco dos entrevistados reconhecem que a segmentação 

da Rua entre Baixo Augusta e região dos Jardins permanece. No entanto, segundo eles, a 

fronteira entre estas duas regiões não está demarcada pela imagem das prostitutas, mas pela 

imagem do “alternativo”, vinculada ao Baixo Augusta, e a imagem do 

“chiquezinho”/“arrumadinho”, vinculada ao outro extremo.  
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A demarcação entre estas duas regiões da Rua Augusta passa pelo consumo. As 

práticas de consumo realizadas em uma e em outra extremidade constroem o contorno dos 

dois espaços, traçam suas fronteiras e tornam visíveis as relações sociais que se estabelecem 

em cada um deles. Quatros dos entrevistados dizem que o Baixo Augusta é caracterizado 

principalmente pelo consumo de bares, festas e baladas, enquanto na região dos Jardins o 

consumo se relaciona principalmente a lojas de roupas.  

Cada uma destas práticas de consumo sugere uma maneira determinada de usar o 

espaço, de permitir a socialização e de se relacionar com o tempo. O bar, a balada e a festa do 

Baixo Augusta sugerem um tipo de consumo voltado para a noite e para uma sensibilidade 

que dialoga com a boemia.44 Já as lojas da região dos Jardins se vinculam a um tipo de 

consumo diurno, voltado para uma prática identitária realizada por meio da apropriação de 

signos da moda e dos objetos da cultura do consumo. As roupas vendidas nas lojas da Rua 

Augusta permitem que os sujeitos se apropriem dos signos que circulam pela região, 

contribuindo para o compartilhamento de um universo simbólico e, consequentemente, para a 

construção de um sentimento de pertencimento. A vestimenta se torna um discurso que o 

sujeito mobiliza em sua circulação pela cidade e uma das instâncias sobre a qual se assenta 

sua identidade.  

Então, pra lá (região dos Jardins) é a parte mais arrumadinha da Augusta, 
tem os restaurantes, as lojas (...) O que as pessoas vão de manhã pra 
comprar, as roupas e o estilo da Augusta que fica na parte de cima, elas usam 
e se divertem com aquilo à noite, na parte de baixo. (...) Existe mesmo uma 
divisão meio forte da Paulista pra cá e da Paulista pra lá, né. Você vê que 
algo tá pro lado do Jardins: loja, loja, loja, loja. E pro lado do Centro é bar, 
bar, bar, balada, né. (...) “Hoje a Augusta é dividida pra lá da Paulista é mais 
chiquezinha e pra abaixo é mais alternativa. (...)  “Naquela época eu nunca 
tinha ouvido o termo “Baixo augusta”, eu lembro que tinha um programa na 
Rádio Eldorado, da AM ainda, que chamava Garagem Rock (...) e o locutor 
dizia ‘A festa no lugar mais alternativo de São Paulo, no Baixo Augusta’. 
(...) Esse é o Baixo Augusta, né, que todo mundo fala. Eu pensava ‘aqui 
todas as lojas durante o dia estão fechadas’ (...) Mas aí que caiu a ficha que 
não são lojas, são bares que abrem a noite só. Aí à noite tem as baladas. 

 

Como seis das sete entrevistas realizadas foram feitas com sujeitos localizadas no 

Baixo Augusta, os sentidos identificados se relacionam majoritariamente a esta região, entre 

eles a identidade “alternativa”, um perfil descrito em paralelo à noção de “diversidade”. 

 

44 Segundo Benjamin, a emergência da boemia tem um lastro com as conspirações proletárias. O vinho (no caso 
da França) permite a esses deserdados, sonhos de vingança futura e de uma futura dominação (BENJAMIN, 
1991).  
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Características que se expressam na Rua do ponto de vista de uma convivência relativamente 

pacífica entre os diferentes grupos que a frequentam. Dentre estes grupos foram citados: 

“roqueirinho”, “adolescentes que bebem no “isoporzão””, “emo”, “coxinha”, “hardcore”, 

pessoal da periferia, “gay”, “gente branca e endinheirada”, “juventude negra”, “alternativos”, 

“gente com cabelo louco”, “pessoal do teatro”, “garotas de programa”, “travestis”, “barbudão 

de esquerda”, “galera mais velha”, etc.  

A relativa “surpresa” dos entrevistados diante da pacificidade com que estes grupos 

interagem na Rua Augusta revela a violência que costuma estar relacionada à diversidade 

cultural, ao menos na cidade de São Paulo. A ocupação da Rua Augusta por movimentos da 

contracultura, principalmente a partir da década de 1960, contribuíram para que algumas 

categorias de autodefinição cultural45 (CASTELLS, 2000, p.71), especialmente as de gênero e 

sexualidade, emergissem nas ruas. Tal acontecimento permitiu que uma série de sujeitos 

conquistassem o direito de expressar suas identidades, crenças e valores no espaço público. O 

contexto sociocultural da Rua Augusta apresenta, portanto, as condições necessárias para que 

este local possa ser interpretado pelos entrevistados como um cenário libertário e libertador, 

onde há espaço e defesa da diversidade cultural. 

A Augusta tem várias camadas de São Paulo. Apresenta uma diversidade 
que existe de fato, existem várias tribos ali. (...) Tem pessoas super ecléticas, 
né, de repente tem muitos estrangeiros, vem um pouco de tudo, jovem, 
adulto, adolescentes, é um público variado, é isso que eu acho legal... de 
várias cidades, de fora do Brasil. (...) Parece que as pessoas se aceitam mais, 
parece que o cara nunca quem nunca fez drag pode se montar pela primeira 
vez e sair pra luta. É uma rua que tem essa abertura de aceitação muito 
maior. É uma rua em que a diversidade é muito aceita. (...) É interessante 
isso também, porque tem todo mundo, mas cada um no seu quadrado. É bem 
divididinho. É bem misturado, mas cada um no seu quadrado e todo mundo 
se respeita. Isso é diferente. Você vê, eu sou da zona norte, lá é bem bairro. 
Bem residencial. Aqui não, aqui tem tudo. (...) Parece que quando vai todo 
mundo pra se divertir ali, ninguém tá brigando pelo seu espaço, porque é 
uma coisa temporária. O cara que mora no Itaim, que foi ali assistir um 
showzinho de comédia, ele volta pra casa dele. O cara que mora em Itaquera 
e foi beber lá com os amigos a noite, volta pra casa dele. 

 

Embora grande parte dos entrevistados reconheça a diversidade da Rua Augusta, 

também são lembradas algumas formas de exclusão. Três entrevistadas comentaram a respeito 

do caráter excludente da própria identidade “alternativa”, já que ela dialoga com signos 

 

45 O conceito de autodefinição cultural, de Castells, relaciona-se a categorias como religião, gênero e nação (sem 
necessariamente estarem ligadas à ideia de Estado).  



74 

 

principalmente relacionados a: a) juventude, favorecendo a opressão dos idosos; b) pessoas 

com visual eclético, tatuadas, com piercings, cabelos coloridos, etc., facilitando a repressão 

dos que possuem visual mais básico; c) sujeitos homossexuais, bissexuais, transexuais, etc., 

propiciando certa aversão aos valores sobre sexualidade e gênero mais tradicionais.  

A primeira delas repousa sobre a categoria identitária da sexualidade. Um dos 

entrevistados nos explica que na Rua Augusta de outrora não se via casais homossexuais, 

diferentemente do que ocorre na Rua Augusta atual. Ao citar a visibilidade dos casais 

homossexuais, o entrevistado nos remete a uma época em que a imagem do casal 

homossexual, bem como dos gestos de afeto trocados por ele não eram entendidos como 

práticas legítimas de uma sociedade46. Por este motivo, tal imagem e tais gestos não eram 

aceitos, sendo repreendidos de diversas formas, desde as mais institucionalizadas até as mais 

cotidianas. Eles se restringiam, sobretudo, à esfera privada ou no plano da imaginação. O 

homossexual era o “outro” de uma ideologia burguesa dominante, o diferente do “normativo”.  

No entanto, o século XXI aponta para uma nova ideologia, ainda pautada pelas 

normas do capital, como a burguesa, mas na qual as minorias conquistam cada vez mais uma 

liberdade de expressão.47 Tal conquista das minorias está vinculada, entre outras instâncias, à 

própria cultura do consumo, uma vez que as mercadorias “deixam de ser simplesmente bens 

de consumo, mas símbolos que remetem a um certo estilo de vida” (VOLPI, 2007, p. 92).  

Personificados, os nichos de mercado se tornam atalhos para a cidadania. O contexto histórico 

e cultural brasileiro contribui para que o consumo seja o principal espaço onde os sujeitos 

lutam por sua cidadania.48  

A Rua Augusta, enquanto Rua “alternativa” se torna o reduto das minorias. Nela, as 

identidades contra-hegemônicas podem experimentar a sensação de serem hegemônicas, 

conhecendo o que é possuir legitimidade e status. Mesmo que tal sensação não ultrapasse as 

 

46 A homossexualidade ainda é, em grande medida, considerada uma orientação sexual ilegítima em diversas 
partes do mundo, inclusive no Brasil, país onde 1 gay é vítima de violência a cada hora. Contudo, na região do 
Baixo Augusta a homossexualidade tem conquistado cada vez maior legitimidade, como podemos perceber na 
fala dos entrevistados. Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-cada-hora-1-gay-sofre-
violencia-no-brasil-denuncias-crescem-460,1595752 Acesso em 18 de fevereiro de 2016. 

47 Ao menos nos regimes democráticos. 
48 Volpi (2007) recupera a reflexão de José Murilo de Carvalho para mostrar que no Brasil as três dimensões da 
cidadania, a saber, civil, política e social, ocorreram de modo invertido em relação a países como os EUA, por 
exemplo. “Pela ausência de direitos civis e políticos verificada no período da ascensão dos consumidores, 
concluiu-se que o brasileiro só começou a tomar posse de sua cidadania pelo atalho das relações de consumo” 
(2007, p. 103). 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-cada-hora-1-gay-sofre-violencia-no-brasil-denuncias-crescem-460,1595752
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-cada-hora-1-gay-sofre-violencia-no-brasil-denuncias-crescem-460,1595752
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fronteiras do Baixo Augusta, permite que os valores e os princípios minoritários penetrem nos 

códigos da rua e se façam presente, existam, ao menos ali.  

As carícias entre o casal homossexual e o cabelo pintado dos jovens se tornam o 

novo padrão social, ao menos naquele espaço. Sendo assim, os valores heterossexuais, os 

cabelos sem tinta e a velhice passam a desempenhar o papel do “Outro”, signos 

desvalorizados e de desprestígio, diante da emergência de uma nova referência de crença, 

legitimidade e valor.  

Se você pensar, você encontra certos padrões ali que você consegue repetir. 
Então, não é uma coisa que é aberta pra todo mundo não (...) Quem vai na 
Augusta é jovem. (...) Tudo ali... é pro jovem. (...) No meu prédio tem muito 
velhinho (...) E eles ficam incomodados com a sujeira, com o barulho e com 
o roubo, porque tá perigoso. (...) Eu não penso em entrar nessas baladas. É 
pessoal alternativo... é tudo meio louco. Roupa louca, cabelo louco, e eu não, 
sem julgar ninguém, mas eu ia destoar lá dentro. (...) A gente vai pensando 
no passado, né?! Hoje você vê coisas que não via antes, que dá até saudades 
do passado. Por exemplo, há 28 anos a gente não via casal de homens, e 
devia existir, mas não tinha essa popularidade. Mas a gente não pode nem 
fingir que acha esquisito porque gera confusão. Aí a gente acostuma com a 
realidade e toca pra frente. 

 

Outra forma de exclusão relacionada à Rua Augusta, citada nas entrevistas, é a 

segregação dentro das próprias comunidades minoritárias, gerando novas formas de 

marginalização. Mais uma vez, o exemplo se relaciona às identidades assentadas na 

orientação sexual, desta vez se referindo aos gays de periferia, agregando a esta instância 

identitária a dimensão de classe. A fala do entrevistado mostra que este grupo é marginalizado 

dentro da própria comunidade gay, não tendo direito a frequentar, por exemplo, a Rua Frei 

Caneca (paralela à Rua Augusta) e símbolo da comunidade gay. Esta é a razão pela qual, 

frequentam o Largo do Arouche.49  

Contudo, há aproximadamente quatro anos, indivíduos caracterizados como 

pertencentes a este grupo passaram a frequentar a Rua Augusta e a se estabelecer na esquina 

desta com a Rua Peixoto Gomide. Ali eles compram bebidas no posto de gasolina, levam 

violão e aproveitam um momento de lazer. Este exemplo nos permite refletir sobre as novas 

formas de segregação, mesmo dentro das comunidades minoritárias e contra-hegemônicas.  

 

49 Tradicionalmente, pelo menos nas décadas de 1970 e 1980, local de prostituição (proximidade com a Rua 
Aurora e Major Sertório), “inferninhos”, como eram denominadas as “boates” menos refinadas na época. 
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Os valores cobrados pelas casas noturnas localizadas tanto na Rua Frei Caneca 

quanto na Rua Augusta dificultam, se não impossibilitam, que tal grupo frequente estes 

estabelecimentos, limitando sua presença ao posto de gasolina e à calçada da Rua Augusta. A 

apropriação dos gays de periferia deste espaço permite que eles possam circular e consumir a 

região. Entretanto, ela não oculta o fato de que o grupo está sendo privado de circular por 

determinadas áreas da cidade. A passagem de uma apropriação mais frequentemente da Rua 

Augusta ao invés da Rua Frei Caneca permite refletir sobre a contínua dinâmica entre 

exclusão e inclusão que ocorre nos espaços da cidade, mesmo diante de uma legislação que 

afirma o direito de ir e vir a todo e qualquer cidadão. Os espaços da cidade são moldados 

neste fluxo migratório, que dinamizam diferentes arranjos identitários. Estes, por sua vez, 

inscrevem novas marcas e novas relações de poder nos contornos urbanos. 

A Frei Caneca nunca foi um espaço pra gay pobre, por exemplo. Geralmente 
esse pessoal ficava no Arouche. Você era recriminado... era aquela coisa da 
homofobia dentro da comunidade gay. (...) a Frei Caneca só tinha balada 
meio cara, sabe, assim, quase que dava uma selecionada. E, ali (esquina da 
Rua Augusta com a Peixoto Gomide) se formou... eu te digo de uns quatro 
anos pra atrás... esse espaço... ali onde eles podem beber na rua, beber, 
aproveitar, enfim, curtir a noite na rua, mesmo.  

 

As memórias e os hábitos dos entrevistados nos permitiram acessar as 

transformações dos sentidos atribuídos à Rua Augusta ao longo da história, bem como o 

movimento das identidades que a ocuparam neste percurso. A falta de um entrevistado mais 

antigo não nos permitiu acessar o tempo em que a Rua Augusta era ocupada principalmente 

por escolas e clubes esportivos. No entanto, pudemos acessar um passado em que a juventude 

ainda não era seu principal público e símbolo. Diferentemente do que ocorre atualmente, visto 

que o imaginário do jovem é predominante. Talvez por esta razão os jovens pareçam ser os 

sujeitos que mais se identificam com a via, verbalizando a concordância em relação a valores 

como a liberdade desenfreada, lastro do modelo de conduta dos ídolos rebeldes da cultura de 

massa, e da defesa às minorias, herança dos movimentos de contra cultura.  

Embora a Rua seja reconhecida predominantemente por uma identidade da 

“diversidade”, principalmente o Baixo Augusta, entendemos que ela engendra novas formas 

de segregação e violência como o estigma sobre os sujeitos que por algum motivo são 

privados de participar do sistema capitalista (moradores de rua); pelo novo padrão social que 

se impõe na Rua, avesso aos modelos clássicos ou tradicionais; e a marginalização dentro das 

comunidades minoritárias, como a segregação de classe dentro da comunidade gay. 
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4.2 PERTENCIMENTO: FLANERIE, ANONIMATO E CIRCUITOS MIDIÁTICOS  
 

Nesta seção tratamos do sentimento de pertencimento forjado pelos sujeitos 

cotidianamente na metrópole. Tal sentimento se estrutura por meio de práticas de consumo 

que transitam pelo espaço urbano e pelo espaço midiático, conectando os indivíduos à 

coletividade e contribuindo para a emergência de um espaço simbólico compartilhado.  

A cultura do consumo atravessa as relações entre a esfera do trabalho, a esfera do lar 

e do lazer, pontuando rituais que criam temporalidades distintas. Acreditávamos que as 

diferentes finalidades de apropriação da Rua Augusta (moradia e trabalho) fossem produzir 

sentimentos de pertencimento diferentes a pontos de serem agrupados nestas duas categorias. 

Todavia, percebemos que o sentimento de pertencimento emerge em situações cotidianas para 

além das finalidades principais que o sujeito realiza junto à via, principalmente no caso dos 

que a utilizam como local de trabalho. Neste sentido, o pertencimento reside na função que os 

sujeitos realizam na via, no caso, o trabalho que desempenham, mas, também, em práticas 

cotidianas que a extrapolam e que dizem respeito à maneira como organizam sua rotina diária 

a partir de práticas de consumo específicas. 

Três entrevistados relatam que algumas práticas de consumo que realizam em seus 

momentos de lazer se aproximam às que realizam no cotidiano de trabalho, visto que suas 

atividades profissionais se relacionam a práticas que pertencem à temporalidade do lazer, 

como ir a festas (no caso da DJ), visitar livrarias (proprietária do sebo) e frequentar 

restaurantes (gerente da cantina). Embora algumas falas remetam à imagem de São Paulo 

como o símbolo do trabalho, um local onde não há descanso, podemos observar que os 

entrevistados estão empenhados em estabelecer rituais de consumo que sirvam como 

referência para organizar estas temporalidades, demarcando o tempo do lazer em contraponto 

ao tempo do trabalho. 

A busca pela demarcação destas temporalidades é ainda mais central quando o 

sujeito vive em uma cidade como São Paulo, ou em uma rua como a Augusta, haja vista a 

possibilidade de consumo 24 horas por dia que ambas oferecem, seja para o trabalho ou para o 

lazer, convidando a um consumo contínuo e exigindo do sujeito “capital temporal” para 

administrar seu tempo e o modo de usá-lo (SILVERSTONE, 2002). 

Porque meus amigos falavam... São Paulo é como uma cadeia, você só vai 
trabalhar. Mas não é bem assim, você sai às 3 da manhã e tem lugar pra você 



78 

 

ir. Você tem que saber administrar o trabalho pra poder ter o lazer. Isso aqui 
na Augusta e em todo lugar. (...) Eu, como filha dos proprietários da loja, 
não tinha nada disso (sobre o lazer da Rua Augusta). Era meio que uma 
‘escravidão’. E meu pai tinha razão disso porque tem que ter controle sobre a 
loja, então, tinha que saber o que tava acontecendo. Então, tem que cuidar. 
Em primeiro lugar na minha família estava a loja sempre. (...) Eu nunca 
imaginei que teria uma livraria... não é muito doido?! A vida vai te levando, 
né... Mas, por quê? Por aquele impulso de não querer trabalhar pra ninguém 
além de mim mesma. (...) Eu trabalho com livro, mas eu gosto de visitar as 
livrarias. Não tem como. Eu tento fugir mas... gente... ‘Pra quê que você vai 
querer ver livro de novo, mulher?’ ‘Mas eu gosto, né?!’ Eu curto. O que é 
bom pra mim, pra eu conhecer as novidades também, né. (...) Então, comecei 
profissionalmente pra ajudar ele (namorado DJ) e aí depois de um tempo, eu 
criei uma página no Facebook (...) E isso começou a crescer muito e aí isso 
virou meu trabalho. Eu tenho um blog, tem um livro, tem mil coisas. Aí por 
causa disso (o projeto nas redes sociais) me chamam pra tocar, porque aí eu 
divulgo... porque eu tenho seguidores... eu posto... blá blá blá... e aí eu 
comecei a tocar também(...)quando você tem um fim de semana que você 
não toca você quer fazer outra coisa, você quer sair pra jantar, ir no cinema, 
na casa dos amigos e aí você começa a fazer outras coisas porque você vive 
aquilo tão intensamente e quando você tem tempo você não quer fazer 
aquilo. 

 

Como vimos, o fato de a Rua Augusta estar diretamente ligada à atividade 

profissional destes entrevistados não impede que o sentimento de pertencimento emerja em 

momentos alheios a esta atividade. Quando exploramos mais a fundo as práticas cotidianas 

dos sujeitos entrevistados, percebemos que parte do pertencimento na Rua Augusta dialoga 

com a prática de andar a pé. 

Tanto os sujeitos que ocupam a Rua Augusta com a finalidade do trabalho, quanto os 

que a ocupam com a finalidade de moradia constroem um sentimento de pertencimento que 

passa pela imagem do caminhar a pé. Esta imagem difere do imaginário da Rua Augusta 

famosa vista anteriormente, onde as pessoas passeavam de carro e exibiam seus carrões. O 

automóvel aqui representando não só como um status econômico mas também cultural, como 

ícone de inserção na modernidade. Simbologia incentivada pelo Estado, alinhada com os 

interesses de expansão capitalista das indústrias automobilísticas europeias50, que começava a 

instalar suas montadoras num país que via nas estradas de rodagem o caminho mais curto para 

o progresso. Contudo, a fala dos entrevistados revela uma ruptura com este contexto sócio-

 

50 Vinda da Volkswagen para o Brasil. 
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histórico, apontando para novas formas de se locomover pela cidade, de experimentá-la e 

representá-la.  

A maioria dos entrevistados vincula o caminhar a pé à praticidade que a Rua Augusta 

oferece para utilização do transporte público, facilitando o acesso ao trabalho, serviços e lazer 

na cidade. Tal praticidade, contudo, extrapola sua finalidade, permitindo uma forma de 

socialização que coloca o corpo em contato com o inesperado da cidade, abrindo a 

possibilidade de operar nas brechas de um cotidiano urbano marcado pela impessoalidade e 

pela padronização, típico da sociedade capitalista.  

As entrevistas apresentam o andar a pé vinculado a práticas de socialização 

cotidianas que vão desde ações pragmáticas como encontrar colegas de trabalho na hora do 

almoço até o caminhar sem destino. O relato da senhora europeia apresenta o caminhar como 

parte de um estilo de vida convencional dos paulistanos em épocas passadas. Embora 

percebamos que este contexto tenha mudado e que, no momento, o automóvel seja um bem 

central na vida da maioria dos cidadãos que vivem em São Paulo, notamos que a região da 

Rua Augusta permite dialogar com o estilo de vida de outrora, comentado pela entrevistada. 

Assim, o estilo de vida calcado no andar a pé passa a ser apropriado pelos sujeitos sob novas 

perspectivas, mesmo que de forma bastante pontual, como nos relata o entrevistado 

pernambucano, ao narrar seu caminhar diário até o ponto de ônibus, bem como a parada 

realizada na lanchonete que se situa neste trajeto, local onde se encontra com colegas de 

outros restaurantes da região para confraternizar enquanto o ônibus não chega. 

Eu me lembro que os meus amigos trabalhavam na Augusta em lojas de 
brinquedo (...), então, na hora do almoço a gente se juntava em algum lugar 
pra comer ou a gente se visitava durante o dia porque alguém ia tomar um 
café ou comer alguma coisa e era muito divertido” (...) Naquela época andar 
a pé era muito comum, principalmente na descida. Eu estudava no Dante 
Alighieri que era no meio do caminho. O meu primário eu fiz lá, então, era 
uma coisa do Bairro. Da minha casa até aqui (loja)... da Rua Augusta pela 
Alameda Santos... a gente parava num lugar que era uma mercearia, onde se 
comprava pão, lanche pra fazer o jantar. (...). Por exemplo, à noite eu saio do 
trabalho e tem aquela lanchonete que tem uns colegas que saem do trabalho, 
de outros lugares, de outros restaurantes, e a maioria se encontra ali pra jogar 
sinuca, tomar uma cerveja, até o horário do ônibus. Durante o dia não 
acontece isso. A hora que você sai do trabalho, você vai embora direto. (...) 
De repente fazia uma frequência naquele estabelecimento só de pessoas que 
trabalham em restaurante. Tinha isso e era muito bom. Agora eu saí dessa 
área porque eu tô durante o dia.(...) Você acaba criando amizade quando 
você toca (nas festas) com todo mundo das casas (...) e as pessoas ficam 
subindo e descendo a rua, pelas baladas, pra encontrar os amigos”. Então, às 
vezes a gente tá passando e fala “ah, vamos passar no Beco pra falar um ‘oi’ 
pras pessoas”. (...) Me dá prazer saber que eu trabalho perto, que eu 
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converso com as pessoas, com os meus vizinhos com o zelador, e eu vou ao 
correio a pé antes de abrir a loja.  

 

O pertencimento na Rua Augusta permite o resgate a um estilo de vida em que 

caminhar a pé era o convencional. Seja em trajetos mais longos ou mais curtos, os sentidos 

relacionados ao andar a pé dialogam com a possibilidade de se aproveitar pontos positivos da 

cidade, que se colocam nos trajetos dos sujeitos e que passam despercebidos quando se anda 

de carro. A maioria dos entrevistados que mora na Rua Augusta se mudou para lá 

respondendo ao desejo de não mais utilizar o carro em seu cotidiano. Três entrevistados 

venderam seus carros e andam a pé ou de transporte público. O andar de carro é interpretado 

como um transporte que sugere uma experiência mecânica, padronizada, automática, 

desencorajando o acaso e uma experiência afetiva junto à Rua Augusta. O andar a pé se 

apresenta, portanto, como uma prática de resistência a este tipo de funcionamento 

padronizado da grande cidade, tal como o flâneur, de Benjamin51. 

Nossa é qualidade de vida... o trânsito que eu pegava todo dia era horrível! 
Tenho que acordar bem cedo pra chegar aqui, tipo, sei lá, 9 horas. Eu 
chegava, mas eu tinha que sair 7 horas, pegar o trânsito... aquela canseira... 
chegava já cansada, agora não né?! (...) O carro vendi, porque não preciso de 
carro. Eu venho a pé ou pego o ônibus, pego metrô, tudo que me deixa na 
porta, tudo na mão, tudo é prático ótimo né. (...) Isso pra mim... me dá 
acesso à liberdade de não precisar ter um carro na garagem, sabe. Não 
precisar ter garagem, sabe. Isso pra mim é o principal. E tá tudo ali, né.(...) 
Eu já tinha meio que desencanado do carro e achando que o meu futuro era 
não ter mais carro. Eu queria morar num lugar que eu tivesse acesso mais 
fácil, ou seja, a pé ou de transporte público, ao trabalho, ao lazer.(...) Às 
vezes até você conhece os lugares, né, de carro, mas você nem percebe que 
existe o sebo na Rua Augusta, que ali tem um restaurante. Aquele ali, a 
cantina italiana, é famoso aqui na Augusta, mas muita gente não conhece e 
muita gente não conhece porque passou de carro correndo, não vê. Só 
conhece se alguém indica. (...) Na Augusta, mesmo, tem umas lojinhas 
bacanas. Você passando... de carro você não vê, mas se você andar a pé você 
vê um monte de coisas legais. 

 

 

51 A escolha por não ter carro dialoga, ainda, com um quadro urbano contemporâneo de elevados índices de 
poluição do ar e com um contexto de alto custo de vida na capital, ainda que estes dois cenários não tenham 
aparecido explicitamente na fala dos entrevistados. Disponível em 
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,sp-e-a-6-metropole-em-poluicao-do-ar-diz-oms,52615 e em 
http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/noticias/mercado,veja-quanto-custa-manter-um-carro,21394,0.htm. 
Acesso em 18 de fevereiro de 2016. 

 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,sp-e-a-6-metropole-em-poluicao-do-ar-diz-oms,52615
http://www.estadao.com.br/jornal-do-carro/noticias/mercado,veja-quanto-custa-manter-um-carro,21394,0.htm
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O sentimento de pertencimento da Rua Augusta se relaciona, portanto, a um estilo de 

vida sem carro, que permite que o sujeito se depare com “boas surpresas” ao circular pela 

Rua. Entre elas estão as novidades da cultura do consumo, novos restaurantes, lanchonetes, 

lojinhas, os filmes mais recentes em cartaz, novos artistas de rua tocando nas calçadas, etc. A 

novidade faz parte da cultura do consumo, sugerindo periodicamente novos conteúdos para o 

consumidor se relacionar. O caminhar emerge como uma prática que permite aproximar os 

sujeitos destas novidades; primeiro, permitindo que ele as note, visto que circular de carro 

dificulta a percepção de tais novidades; e, segundo, permitindo que as temporalidades oníricas 

da cultura do consumo penetrem no cotidiano do sujeito, em seu circular pela cidade, 

favorecendo uma ruptura com o ritmo avassalador da metrópole.  

Neste sentido, o caminhar transcende a praticidade e o ato de resistência à política 

urbana que entende a cidade como máquina (simbolizada pelo automóvel). Ele passa a ser 

indicador de status social, mostrando que o sujeito localizado na Rua Augusta tem a 

possibilidade de participar de rituais de consumo que subvertem a lógica automática da 

cidade, inserindo-os em um seleto grupo dos que podem se dar ao luxo de caminhar 

lentamente e sem destino pelas ruas da cidade, ostentando um dos maiores objetos de desejo 

de quem vive nas grandes capitais: tempo. O lazer, que acompanha esta flanerie, comunica 

um estilo de vida baseado na ostentação de um poder usufruir o tempo a seu bel-prazer.  

Porque eu sou curiosa, né. Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, pra lá e aí acaba 
chegando onde eu nem esperava chegar. Agora já tô aqui... vamos passear 
mais, né?! Às vezes eu tenho que ir lá no correio central, aí eu vou lá, vai a 
pé e volta, aí aproveita e vê Anhangabaú que tá bonito lá (...)Eu gosto de 
caminhar, eu caminho na Paulista, né. Sempre tem alguém tocando. Tem um 
pessoal que toca violino, sabe, na Paulista tem de tudo. Acontece de tudo.(...) 
Dá pra ir em todos os lugares a pé... E em São Paulo é difícil ter um lugar 
assim. (...)Você sair da sua casa e fala ‘nossa, vou sair e vou andar’, sabe, e 
aí você anda 10 minutos e você chega na Livraria Cultura e aí você se perde 
lá dentro. Você vai andando e você, de repente, poxa, ‘posso ver um filme 
agora (...)Tinha sempre uma festa nova, um lugar novo que tava abrindo, era 
sempre uma novidade, assim, nunca era uma coisa que já acontecia há 
muitos anos, era sempre uma novidade que tava rolando lá.(...)É, mas, assim, 
é bem raro as vezes em que eu vou do trabalho direto pra casa, eu sempre 
arrumo alguma coisa pra fazer....às vezes vou ao cinema, às vezes vou bater 
perna sem motivo, às vezes quando eu tô de bike eu venho até aqui e fico 
dando uma voltinha. É bom, você se distrai, vai no cinema, livrarias, tem 
tudo perto. 

 

Flanar pela Rua Augusta é, portanto, uma prática na qual se assenta o pertencimento 

dos sujeitos em relação a ela. Para alguns, tal sentimento é tão potente que chega a adquirir 

um caráter político. Um dos entrevistados, nascido no ABC Paulista, compara sua mudança 
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para a Rua Augusta como um recomeço em sua vida. Este recomeço se explica porque ele 

sentia que no local onde morava não havia recursos suficientes para aproveitar a cidade. Ao se 

mudar para a Rua Augusta ele se sentiu realizado, pois os estabelecimentos de lazer eram 

como extensões da sua casa, espaços pelos quais ele podia circular sem a menor dificuldade. 

Experimentar uma vida com fácil acesso ao lazer passou a ser uma bandeira pessoal do 

entrevistado como forma de resistência a uma política urbana52 que enxerga o espaço público 

como um local inerte. Por conseguinte, ele adotou algumas práticas cotidianas que expressam 

seu apoio à ocupação do espaço público com o objetivo de promover uma experiência mais 

afetiva e lúdica com a cidade, como o uso de bicicleta e a ocupação das ruas da cidade como a 

Avenida Paulista, a feirinha do Bixiga, etc.  

Citamos este entrevistado como um exemplo do que Castells (2000) denomina de 

“política de identidade”, visto que este sujeito se comporta como um ator social coletivo na 

medida em que deseja “construir um projeto de vida diferente, porém expandindo-se no 

sentido de transformação da sociedade como prolongamento desse projeto de identidade” 

(Ibidem, p. 26). 

Era incrível você, poxa, sair de casa e tá a 15 minutos a pé de um cinema. 
Imagina de quatro cinemas, sabe? Você podia escolher... e de um monte de 
coisa legal, museu, restaurantes bacanas e ao mesmo tempo, perto de coisas 
nada a ver, por exemplo, um parque, igual o Trianon, que é um parquinho 
mixuruca, que a gente não dá valor nenhum, mas, pra mim, isso é incrível, 
sabe. Saindo de onde eu saí, assim, de um bairro extremamente residencial e 
que tinha que andar basicamente 20 minutos por ruas mal iluminadas pra 
pegar um ônibus pra sair à noite e, então, era inviável, sabe (...)Eu sou uma 
pessoa que tenta aproveitar bem a cidade. Tudo que tá acontecendo. Tenho 
pra mim que, assim, eu faço muito por prazer, mas é uma decisão quase que 
política. É uma afirmação de, assim, possuir a cidade mesmo, de você se 
apropriar disso, né. Pra mim é... que tem a ver com a minha história mesmo, 
né.(...) O pessoal vem de longe pra curtir Augusta, que, também, eu acho 
lindo, eu acho muito legal, até porque, poxa, eu vim da periferia, eu sei como 
é importante a gente ter um lugar pra chamar de nosso, mesmo que seja 
longe de casa, sabe.(...) É até engraçado... de acontecer uma coisa tão focada, 
tão localizada, mas pra mim, a Augusta é uma paixão. Eu tenho isso com a 
cidade de São Paulo em geral. Um pouco como você vê nos filmes, aquela 
reação do Novaiorquinos com a cidade, sabe, que você ama os defeitos... 
chega amar o defeito da cidade. Eu tenho muito isso, assim, por São Paulo. 
São Paulo como um todo, né, mas minha paixão por São Paulo de eu 
escolher ficar aqui nessa região, escolher ficar na Augusta, sabe, o meu 

 

52 Embora a política urbana esteja ligada a um perfil institucional do governo e, portanto, varie a cada eleição, 
entendemos que ela é, em maior ou menor grau, pautada pelo modelo urbano barroco estabelecido no início da 
modernidade, que permanece cristalizado na contemporaneidade e que entende a cidade como uma máquina, 
privilegiando uma vivência pragmática e mecânica.  
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endereço ser Rua Augusta, sabe, isso é um motivo de orgulho.(...) , porque 
hoje eu saio bem menos que eu saía a 4,5 anos atrás, mas eu continuo a me 
sentir fazendo parte disso ainda. Mas, também, por ver essa mulecada mais 
nova, que tá usando, se apropriando da rua como espaço de diversão, de ver 
as pessoas indo e vindo, as pessoas vão pra lá buscando diversão e elas 
voltam porque elas acham. 

 

O engajamento político do entrevistado é legítimo, mas não deixa de dialogar com o 

indicador de status mencionado anteriormente, segundo o qual a Rua Augusta funciona como 

marcador social, atribuindo aos sujeitos o status de indivíduos privilegiados, que podem 

esbanjar tempo. A postura política do sujeito está fortemente calcada em sua trajetória de 

vida, na qual podemos notar uma paixão pela Rua Augusta que chega a transformá-la em uma 

mercadoria quase fantasmagórica, mascarando o horror dos seus defeitos, muito embora não 

os silencie. Diferentemente, o relato de outros entrevistados revela, a partir da flanerie, as 

cenas desagradáveis relacionadas a problemas sociais e urbanos estruturais que acontecem na 

Rua Augusta.  

Embora a Rua Augusta seja reconhecida pelo seu perfil diverso e a maioria dos 

sujeitos esteja preparada para se deparar com manifestações de todo o tipo, sua realidade pode 

chocar. Três entrevistadas citam estes momentos de “choque”, quando a realidade das ruas as 

surpreendeu, colocando em evidência problemas urbanos relacionados ao tráfico de drogas, ao 

direito à moradia, ao trabalho informal e à violência como um todo. Pertencer à Rua Augusta 

significa ter que dialogar com estas possibilidades de choque, como quando uma das 

entrevistadas viu, no meio da Rua, um traficante utilizando uma máquina de cartão de crédito 

e balança para pesar as drogas.  

Outras situações despertam nossa atenção para ocupações do espaço que, por vezes, 

extrapolam regras de convivência pública, como a rotina diária da lojista que tem que acordar 

moradores de rua que dormem sob a marquise da sua loja, ou ainda, não conseguir entrar no 

prédio onde mora devido à permanência de vendedores de bebida que impedem a abertura da 

porta. Circunstâncias como estas fazem parte do cotidiano de quem mora e trabalha na Rua 

Augusta, mas que dificilmente são retratadas nos cartões postais ou em outros conteúdos 

midiáticos que tratam sobre o cotidiano das metrópoles globais. Mas elas estão lá, fazendo 

parte do cenário. 

‘Hoje eu quero fazer um negócio diferente, então vou pra Augusta’. E aí, a 
pessoa chega na Augusta e ela toma um choque. Por que, tipo, é um lugar 
onde vai ter a puta, vai ter o drogado, vai ter o cara gritando ‘maconha e pó, 
maconha e pó’, como se fosse tipo... 25 de Março.(...) Eu chegava (na 
livraria) tinha que acordar o povo todo (moradores de rua) que dormia aqui 
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na frente.  (...) Teve uma vez... Eu acho que ele fazia de propósito... Eu ia lá, 
ele continuava dormindo e nada. (...) Você passa e tem um cara de pijama 
(...) Essas coisas bizarras. Então você já espera ver coisas bizarras porque a 
rua (Augusta) é assim” (...) Aí eu chego (no trabalho) vou subindo aí tem um 
(jovem) caído no chão. Várias vezes eu já vi jovens... você vê, e, assim, são 
pessoas que têm uma certa... elas são bem de vida, eu acho, eu percebo, né. 
É o que eu percebo... jovens caídos no chão. Nem sabe quem ele é, nem 
sabem onde eles estão.(...) Eu tento entrar no prédio e tem fila que fecha a 
porta do prédio, não dá pra entrar no prédio por causa da fila. A fila entra 
dentro do prédio. Pode isso?! 

 

Conforme pudemos perceber nestas últimas falas, as cenas que acontecem na Rua 

Augusta muitas vezes invadem os locais de trabalho e as casas dos entrevistados, 

aproximando esfera pública e esfera privada. Tanto as imagens relacionadas aos problemas 

urbanos, quanto as relacionadas aos encantamentos da Indústria Cultural penetram nos 

estabelecimentos dos nossos entrevistados cotidianamente, agregando os conteúdos que são 

próprios da rua ao espaço privado.  

Este vai e vem entre a rua e o ambiente privado ganha complexidade na medida em 

que dialoga com as mídias globais. Silverstone (2002) nos explica que a mídia participa das 

mediações entre os conteúdos públicos e privados. Avançamos neste pensamento ao entender 

que a Rua Augusta é um exemplo ainda mais intenso deste imbricamento, visto que a 

presença concreta da Cultura do consumo e da indústria cultural, no cotidiano urbano da via 

permite diversos tipos de cruzamentos midiáticos. Tais cruzamentos permitem que pensemos 

na Rua como um local por onde se “articulam vários cenários e circuitos” (GARCIA 

CANCLINI, 2002, p. 176).  

Estes circuitos nos permite pensar sobre a forma como as identidades interagem no 

espaço e se hibridizam. Teatro, música, livro, blogs, etc. são instâncias que dialogam com o 

cotidiano urbano da Rua, fortalecendo seu aspecto cultural. A internet, por exemplo, é citada 

como uma aliada de duas trabalhadoras entrevistadas. A dona do sebo cadastra seus livros em 

sites de Internet para que pessoas do mundo todo possam saber quais estão disponíveis para a 

compra. Já a DJ entende que a internet contribui para a formação do público que frequenta 

suas festas, tanto de forma direita, quando faz a divulgação da festa nas redes sociais, quanto 

de forma indireta, de modo mais geral, enquanto um dispositivo que populariza o acesso à 

música, contribuindo para que mais pessoas possam se interessar por música e passam 

frequentar as festas. 
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Diferentemente do que costuma se pensar as mídias digitais, elas não tolheram a 

socialização face a face, mas transformaram sua experiência, somando a ela conteúdos 

midiáticos provenientes de diferentes espaços digitais. Tal transformação permite que se 

constituam identidades ainda mais fragmentadas e híbridas, que aglutinam signos desalojados 

de um espaço e um tempo coerentes.  

A vida cultural da cidade aumentou também porque mudou a forma das 
pessoas consumirem música, que nem, eu falei, eu comecei a gostar de 
música por causa de um seriado, quantas pessoas não começaram a gostar de 
música por causa de um seriado? (...)E aí, então, a coisa começou a crescer 
também por causa de Internet e outras pessoas também puderam ter acesso a 
essas músicas, de ouvir e gostar, e se interessar.(...) E aí, os festivais 
começaram a trazer essas coisas, começou a aumentar o interesse também 
nisso.(...) Depois que eu entrei na internet que as pessoas me descobriram 
aqui perto... porque diziam ‘Moro aqui há 30 anos eu nunca tinha visto 
sebo’, quer dizer, pra mim foi legal porque a pessoa me achou através do 
livro, né,  e aí viu que era aqui na Augusta. E fala ‘Eu tô aqui do lado, aqui 
na Augusta tem sebo?’ E aí me descobriu pela internet, né?! Aí eu me 
empolguei mais pra cadastrar os livros na internet... pras pessoas me 
acharem. Então, foi bom pra mim isso.  

 

Dialogando com a ideia de circuito e hibridação, o restaurante em que trabalha o 

entrevistado pernambucano estabelece uma relação direta com o calendário de feiras de 

negócios da cidade de São Paulo, reservando mesas para clientes de outros estados brasileiros 

que frequentam periodicamente o restaurante no momento em que visitam as feiras. Outro 

calendário que o restaurante costuma acompanhar é o dos espetáculos de teatro dos grupos 

com os quais tem parceria. Isso porque, a cantina apoia espetáculos de teatro, mantendo um 

público teatral ativo há gerações e contribuindo para o fortalecimento da cena do teatro na 

Rua Augusta. Estes tipos de circuitos diferem do circuito digital mencionado pelas duas 

entrevistadas anteriormente, visto que estão mais restritos à localidade e ao intercâmbio 

dentro do país, no entanto, nos permite pensar nos fluxos de diferentes naturezas e de 

diferentes escalas que se cruzam em uma mesma Rua.  

Por exemplo, tem feiras de couro e modas, de informática, etc. e tem muitos 
hotéis na região. Tem muitos clientes que vem na cantina todo ano por isso. 
Eu tenho cliente lá de Recife, sempre que eles vêm, eles ligam e já avisam 
que vão vir (...) O pessoal do Rio de janeiro liga e fala que vem fazer 
temporada (de teatro) em São Paulo. [..] Aí tem desconto na refeição dos 
atores/da produção, e eles colocam nosso logo no material gráfico. O teatro 
tá aqui desde que inaugurou a cantina. 

 

O sentimento de pertencimento dos sujeitos que trabalham e moram na Rua Augusta 

entrevistados por nós se relacionam intimamente às práticas cotidianas de andar a pé, estejam 
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elas ligadas ao trabalho ou ao lazer. Elas fazem contraponto a um tipo de relação mecânico e 

padronizado com a cidade para simbolizar um engajamento urbano que recupera o afeto, a 

ludicidade e o acaso. Este caminhar é atravessado pela cultura do consumo, que propõe os 

conteúdos com os quais o caminhar desinteressado se relaciona, bem como as novidades com 

os quais este caminhar se entretém. Os circuitos midiáticos potencializam esta revitalização 

urbana e o aspecto cultural da via, permitindo arranjos identitários que circulam por diferentes 

escalas sociais, desde zonas mais locais e nacionais até espaços mais globais e marcados pelos 

conglomerados transnacionais. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesta dissertação investigamos o modo como se constitui a identidade e o sentimento 

de pertencimento dos sujeitos na metrópole contemporânea. Os três pilares que deram base a 

esta empreitada foram os estudos em comunicação, consumo e identidade, entrelaçados por 

uma perspectiva cultural calcada no binômio comunicação-consumo. 

Tal perspectiva nos permitiu conectar sujeito e cidade em uma teia material, 

simbólica e política situada na modernidade e na contemporaneidade. Neste sentido, a 

emergência de uma cultura do consumo, assentada no sistema capitalista e nas revoluções 

industriais, nos permitiu refletir sobre a cidade como uma mercadoria, consumida diariamente 

por seus cidadãos e fabricada por eles em sua cotidianidade. 

Ao recuperarmos a noção de cidade-exposição, a partir da qual a cidade era exibida 

como um microcosmo do ideal de nação burguês, mostramos como os contornos da cidade 

(tal como os conhecemos hoje) decorrem de um modelo urbano que legitima os valores desta 

classe em específico. Tais valores se assentam em um entendimento pragmático e mecânico 

daquilo que deve ser a dinâmica de uma cidade, expresso na eficiência dos fluxos de 

circulação, esquadrinhamento e segregação dos espaços e visibilidade do poder. O consumo 

deste imaginário, inscrito na imagem e na materialidade da cidade, inscreve o sujeito na 

macroestrutura administrada pelo estado moderno (PESAVENTO, 1997). 

O que mais nos interessou neste cenário, todavia, não foi seu aspecto macrossocial, 

mas os microprocessos protagonizados pelos indivíduos em seus cotidianos, em diálogo com 

este quadro, ou seja, a maneira como se apropriam desta imagem e como a reforçam, a 

alteram ou a ela resistem. Um diálogo que se faz no movimento dos indivíduos em suas 
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práticas cotidianas, por meio das quais se constituem enquanto sujeitos pertencentes daquela 

sociedade. Neste sentido, Walter Benjamin (1991) iluminou nosso raciocínio ao apresentar a 

matriz dialética que envolve as práticas cotidianas nas grandes cidades. A dimensão 

embriagada, onírica, estetizada relacionada às vitrines, aos boêmios, à multidão e ao flâneur, 

para retomar alguns exemplos, e à dimensão pragmática, padronizada, mecânica, relacionada 

às fábricas, às massa e ao trabalhador moderno. Ambas as esferas se complementando, 

retroalimentando-se, respondendo uma a outra.  

Então, se por um lado o imaginário da cidade moderna pode servir como elo social a 

respeito de um futuro comum, um modelo de conduta individual e coletivo ao sujeito que nela 

vive, por outro serve como referência para a irrupção de novas sensibilidades, desejos 

reprimidos, singularidades que se desgarram e resistências que tomam forma. Buscamos 

assinalar a dialética que está presente na relação entre os sujeitos entrevistados e a cidade de 

São Paulo, mais especificamente em relação à Rua Augusta, ao colocar em perspectiva os 

imaginários urbanos da Rua em relação aos usos que os sujeitos fazem dela.   

O olhar cultural sobre o consumo nos conduziu nesta reflexão dialética na medida em 

que permitiu observar como o sujeito consome o imaginário da cidade e, ao fazê-lo, coloca a 

identidade da cidade a serviço da construção da sua própria identidade, bem como observar o 

modo como o sujeito consome diariamente as materialidades da cidade e, ao fazê-lo, coloca 

sua identidade a serviço da construção da identidade da cidade. Assim, não há um sujeito a 

priori e nem uma cidade a priori. O que existe é uma troca contínua e ininterrupta entre a 

história da cidade e da história de vida do sujeito.  

Para fins analíticos, organizamos o consumo da cidade em duas partes, ainda que 

intimamente relacionadas: uma dimensão imaginária (cidade como mídia) e uma prática 

(cidade como mediação). Na primeira dimensão damos ênfase à apropriação da imagem da 

cidade e seu aspecto simbólico; na segunda, privilegiamos um olhar para o uso da cidade e 

seu aspecto político. De acordo com nossos objetivos, a saber: a) verificar os sentidos 

atribuídos à cidade a partir dos hábitos e práticas de consumo dos entrevistados e espaços de 

circulação pública; b) explorar os laços de solidariedade, sentimento de pertencimento em 

relação a tais espaços de circulação; c) conhecer as práticas de consumo material e cultural e 

sua relação com as identidades assumidas pelos entrevistados; temos que os sentidos 

atribuídos à cidade e as identidades assumidas pelos entrevistados se relacionam, uma vez que 

o sentido da cidade é atribuído pelo sujeito em relação ao momento de vida do sujeito, ou 

seja, ao modo como a necessidade de consumo daquela cidade se manifesta em relação ao seu 
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“eu”. Nesta reflexão, há um diálogo entre a imagem que dá unidade à identidade da cidade e o 

imaginário que dá unidade à identidade forjada pelo sujeito sobre sua vida naquele lugar. 

Consideramos que estes imaginários servem como guia na construção das identidades da 

cidade e do próprio sujeito. Há, portanto, nesta relação entre sujeito e cidade um movimento 

que se orienta pelas imagens e pelos imaginários. Estes dão forma, unidade e coerência às 

identidades que estão sendo continuamente construídas.  

Já o sentimento de pertencimento opera em um nível menos claro, mais difuso do 

que o referente às identidades, dialogando menos com a imagem e mais com os usos 

cotidianos que o sujeito realiza, às vezes contraditórios, em níveis de consciência menos 

evidentes, sem a percepção da existência de um imaginário norteador, embora ele possa estar 

operando. Há nesta relação entre sujeito e cidade um movimento que parte do concreto, da 

vida prática para depois serem representados ou interpretados pelos sujeitos. Reforçamos que 

a divisão entre ambas as práticas identitárias (constituição das identidades e a constituição do 

sentimento de pertencimento) se relacionam intimamente e foram cindidas para efeitos 

analíticos. Mesmo assim, caberia um estudo mais aprofundado para debater sobre estas 

nuances. 

As reflexões realizadas sobre a trajetória sócio-histórica da cidade de São Paulo e da 

Rua Augusta foram de grande valia para colocarmos em perspectiva a história de vida de 

nossos entrevistados na sua relação com a História da cidade e da Rua, materializando o 

diálogo entre a trajetória pessoal do sujeito à trajetória social da cidade. Isso porque, cada um 

dos entrevistados se situa em uma posição em relação ao histórico da Rua. Alguns dialogam 

mais diretamente com a imagem de São Paulo como principal polo industrial do país e da Rua 

Augusta como o palco da cultura de massa, como é o caso dos dois entrevistados acima dos 

45 anos. Outros se relacionam mais fortemente ao contexto da cidade de São Paulo como 

principal eixo financeiro do Brasil e a Rua Augusta consagrada como Rua “alternativa” e Rua 

da diversidade. 

 Nenhum dos entrevistados se referiu à imagem da cidade de São Paulo pelo 

imaginário do “eldorado do café”, quando a Rua Augusta se constituía como sede do Ensino e 

do Esporte e quando a identidade de classe era predominante, “identidade mestra da classe” 

(HALL, 2012, p. 21). Tal constatação já era esperada, visto que não realizamos entrevistas 

com pessoas mais idosas, que pudessem ter tido uma vivência mais próxima deste imaginário 

ou que estivessem a ele ligadas por outras gerações. No entanto, também podemos interpretar 

este resultado como indicativo de que a memória da cidade, ao menos aquela vinculada a um 
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passado anterior ao estabelecimento da cultura de massa, encontra-se apagada, silenciada, 

distante dos cidadãos que habitam a cidade. Em alguns casos podemos notar que a própria 

cultura de massa explora esta carência, desenvolvendo produtos vintage, explorando uma 

arquitetura retrô. Entretanto, de modo geral, não se constitui um imaginário que componha o 

universo do simbólico dos sujeitos entrevistados em relação à cidade. 

O cenário é diferente quando pensamos na imagem da cidade de São Paulo como 

polo econômico do país e da Rua Augusta como local da diversidade que, como dito, são os 

imaginários mais citados pelos entrevistados. Embora tenhamos exemplos de entrevistados 

que voltem suas práticas de consumo na Rua Augusta fundamentalmente aos seus locais de 

trabalho e assumam suas identidades junto à Rua principalmente em relação à atividade 

profissional que lá desempenham, o imaginário da diversidade e do lazer se sobressai, 

caracterizando-se como marca de distinção da Rua Augusta em relação a outros logradouros 

paulistanos. Ademais, a surpresa dos entrevistados ao constatar a convivência pacífica da Rua 

Augusta mesmo diante de tamanha diversidade revela a crença de que a diversidade gera 

conflito, que, por sua vez, é entendido como sinônimo de violência. A noção de conflito se 

liga, portanto, ao contexto de convívio entre grupos diferentes e não ao contexto de 

convivência entre iguais. Tal violência, no entanto, não acontece na Rua Augusta, ainda que 

ela seja ocupada por grupos diversos, explicando o motivo da “estranheza” e do “espanto” dos 

entrevistados diante do aspecto pacífico da Rua.  

Se o quadro macroestrutural da cidade de São Paulo é a segregação dos espaços, o 

imaginário da diversidade da Rua Augusta o subverte ao operacionalizar uma nova forma de 

uso do espaço, um uso que se assenta no lazer, instância em que a singularidade é permitida. 

As práticas de consumo que sustentam o imaginário da diversidade se assentam, em grande 

medida, na indústria cultural. O “ver de tudo” que é atribuído à Rua Augusta se aproxima ao 

consumo que os diversos grupos sociais fazem das livrarias, dos cinemas, das casas de shows, 

dos artistas de rua, etc., ali localizados. Assim, a indústria cultural, que está atrelada à própria 

dimensão do lazer nas cidades modernas, aparece como um aspecto que dialoga fortemente 

com a noção de diversidade atribuída à Rua. Tal como sugeriu Garcia Canclini (2003), a 

revitalização do espaço público está diretamente relacionada à circulação de bens culturais. A 

abundância dos bens culturais existentes na Rua Augusta dá força à cena de sua diversidade. 

É importante salientar que tal abundância dialoga com circuitos culturais massivos e de 

nichos, permitindo a circulação de uma grande quantidade de narrativas acerca do lazer e do 

consumo de bens culturais.  
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Ainda que a diversidade seja reconhecida como uma das imagens-chave da Rua 

Augusta, nem todos os entrevistados se sentem representados. Esta diversidade possui um 

rosto: ele é jovem com cabelos pintados. O “outro” da Rua Augusta é o idoso e o que está de 

acordo com os padrões normativos. Além disso, as fragmentadas identidades da sociedade 

contemporânea permitem novas formas de segregação, assinaladas dentro dos novos 

agrupamentos identitários, como é o caso da segregação de classe dentro da comunidade gay, 

relatada pelo entrevistado, contribuindo para que o imaginário da diversidade se torne 

complexo, não podendo ser caracterizado sem uma relativização.  

Avançando em responder ao objetivo acerca das práticas de consumo realizadas na 

Rua e a relação com as identidades assumidas pelos entrevistados, chamamos a atenção para o 

fato de que os entrevistados mostraram ter clareza sobre suas identidades em relação à Rua 

quando, relatando a decisão de para lá se mudar ou trabalhar. Embora todos citassem o bom 

preço do aluguel e a qualidade da infraestrutura em relação ao transporte público e a serviços 

como atrativos para a decisão, foram reveladas as motivações pessoais que para lá os levaram, 

desvelando as identidades projetadas e/ou desejadas naquele momento, e os imaginários que 

as constituíam. Logicamente, para a modelagem deste imaginário contribuiu a motivação para 

a mudança para a Rua, vinculada ao trabalho para os entrevistados trabalhadores, e à moradia 

aos entrevistados moradores. O que, entretanto, não elimina o aspecto comum de todos 

desejarem ter um estilo de vida menos mecânico e mais poroso às singularidades, desde a 

imagem de poder trabalhar de modo autônomo e com o que se gosta até poder adotar uma 

vida sem carro.  

Neste sentido, todos os entrevistados encaram suas identidades como um processo 

em aberto, em constante construção, que se constitui por meio das escolhas realizadas ao 

longo de suas vidas, não sendo natas ou adotadas a partir de dogmas, o que nos mostra uma 

concepção identitária alinhada às noções modernas que depositam no indivíduo o poder de 

conduzir seu destino. No entanto, cabe ressaltar que, como exposto e discutido ao longo do 

trabalho, as escolhas identitárias não são individuais. Elas são sempre sociais, e dialogam com 

as ideologias em movimento em um dado contexto histórico, possibilitando aos sujeitos 

reforçar tais ideologias, a elas resistir ou, ainda, singularizá-las, mas nunca se isentar de seus 

contextos sociais. A ideologia em cheque na escolha dos sujeitos entrevistados em relação à 

Rua Augusta se relaciona à própria lógica da sociedade capitalista, que padroniza a vida 

pública, esvaziando-a de aspectos subjetivos, que ficam restritos à esfera privada e ao tempo 

do lazer. Procurar adotar um estilo de vida menos mecânico e mais próximo do lazer era o 
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desejo de muitos dos nossos entrevistados, o que significa dizer que eles valorizavam a esfera 

do lazer, considerando-a signo de status e indicador identitário a ser perseguido. 

A produção identitária da Rua Augusta enquanto um local que funciona nesta 

dinâmica (do lazer) se constitui, entre outras instâncias, pela prática do caminhar a pé. Como 

vimos, o sentimento de pertencimento junto à Rua Augusta está vinculado ao andar a pé e à 

prática da flanerie, seja para se reunir rapidamente com os amigos do trabalho, seja para vagar 

sem destino. Tínhamos como um de nossos objetivos explorar os laços de solidariedade e o 

sentimento de pertencimento em relação aos espaços de circulação da cidade de São Paulo, no 

caso, em relação à Rua Augusta. Buscando responder a ele, identificamos o caminhar a pé 

como uma prática que os permeia os rituais de sociabilidade dos sujeitos, conduzindo ao 

pertencimento. Aqui, é o corpo físico que articula o quadro macrossocial da cidade às 

pequenas subversões dos sujeitos, seja nas fissuras da própria lógica social e urbana, como a 

sociabilidade que repousa no caminhar até o ponto de ônibus, seja na contramão desta lógica, 

a sociabilidade atrelada ao vagar sem propósito. De uma forma ou de outra, percebemos que a 

prática do andar a pé engendra relações de sociabilidade que permitem a emergência do 

sentimento de pertencimento por parte dos sujeitos que transitam pela Rua Augusta. Tal 

característica foi se tornando evidente nas falas dos entrevistados, que retornavam 

constantemente ao tema do caminhar a pé em seus relatos sobre o cotidiano junto à Rua, 

chamando nossa atenção para esta prática e fazendo com que buscássemos refletir sobre ela.  

Conforme as considerações até agora realizadas, podemos afirmar que muito embora 

o cotidiano urbano da cidade de São Paulo seja marcado por automatismos e padronizações, 

há espaço para construção de um sentimento de pertencimento e constituição de uma 

identidade citadina por parte dos sujeitos que por suas vias transita. Ainda que estas 

identidades sejam fragmentadas e híbridas, em alguns momentos se cristalizam, como quando 

os sujeitos precisam decidir sobre algo que consideram importante, como as escolhas que 

afetem o estilo de vida imaginado, mesmo que sejam escolhas temporárias53, como vimos no 

caso da tomada de decisão dos sujeitos ao se mudarem para a Rua Augusta, momento em que 

adquiriam clareza sobre o imaginário que estava guiando suas ações. O imaginário que guiava 

suas ações era o de uma identidade de resistência diante do modelo urbano predominante na 

cidade de São Paulo, fundamentalmente voltado para o tempo do trabalho e que tolhe as 
 

53 No caso dos nossos entrevistados, a escolha por morar ou trabalhar na Rua Augusta tem se mostrado estável e 
duradoura, mas isso não significa que elas sejam terminantemente permanentes.   



92 

 

sensibilidades subjetivas. Contudo, a Rua Augusta se constitui como um local onde estes 

imaginários podem se expressar e podem ser o substrato para a construção de novas normas 

sociais, em maior ou menor grau de subversão, mas se consolidando como uma expressão 

contra-hegemônica do modelo urbano estabelecido.  

Obviamente, por mais abrangente que tenha sido este estudo, muitos aspectos não 

foram abordados, aspectos estes que até mesmo insurgiram no momento do trabalho de 

campo. Porém, eles exigiriam um desvio do foco inicial caso quiséssemos explorar estas 

novas vertentes. Dentre eles, citamos o polêmico debate sobre o Parque Augusta.54 Embora 

nossos entrevistados tenham tangenciado muito perifericamente essa questão, uma vez que 

não fazem parte do movimento político que reivindica o Parque Augusta e, por isso mesmo, 

não tivessem muitas informações sobre o desenvolvimento do caso, consideramos pertinente 

destacá-lo, pois ele expressa uma luta pela participação dos cidadãos na construção da 

identidade da cidade e a possibilidade desta identidade encontrar espaço na cidade. Embora o 

movimento tenha um perfil ativista, uma atuação institucionalizada e um vínculo fraco com a 

vida cotidiana55, consideramos ser este um tema que poderia dialogar com o estudo realizado 

na medida em que abriria perspectivas sobre outras instâncias sociais que dialogam na 

construção da identidade da cidade e as diferentes formas do sujeito se relacionar a elas, desde 

o nível mais cotidiano até o mais institucionalizado, agregando contextos políticos e 

econômicos mais amplos à problemática identitária. Uma problemática, talvez, a ser 

desenvolvida em outra ocasião, em outros estudos. 

Por fim, remetendo-nos mais diretamente à discussão sobre a comunicação, a 

identidade e o consumo em diálogo ao tema proposto, fica evidente a realização de uma 
 

54 Área verde formada pelas Ruas Caio Prado, Marques de Paranaguá, Rua da Consolação e Rua Augusta que 
tem parte de seu terreno tombado por órgãos governamentais devido à existência de Mata Atlântica e 
construções que fazem parte do patrimônio histórico da cidade (como a do antigo colégio Des Oiseaux) e tem 
outra parte do terreno sob a propriedade privada de grandes construtoras (Cyrela e Setin) que visam construir um 
condomínio de prédios no terreno. A discussão sobre o destino e a legalidade dos trâmites realizados em relação 
à área leva a um impasse político e jurídico vigente há 40 anos, ainda em aberto. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/06/parque-augusta-sera-reaberto-em-1-de-julho-apos-decisao-
judicial.html>. Acesso em: 18 de fevereiro de 2016. 

55  Consideramos que o ativismo se caracteriza por concentrar a atenção do sujeito sobre um aspecto em 
específico, dinâmica que é contrária à da vida cotidiana, que é fundamentalmente dispersiva, espontânea e 
heterogênea. Conforme nos explica Heller: “O fato de que todas as capacidades dos sujeitos se coloquem em 
funcionamento na vida cotidiana determina também, naturalmente, que nenhuma delas possa realizar-se nem de 
longe, em toda sua intensidade. O homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas não tem 
nem tempo, nem possibilidade de se absorver inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso, não pode 
aguça-lo em toda sua intensidade” (HELLER, 2008, p.31).  
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aproximação teórica-conceitual destes três eixos ao contexto sócio-histórico brasileiro, dentro 

do recorte por nós definido, a Rua Augusta, na cidade de São Paulo. Ao refletir sobre os 

imaginários da cidade, pudemos verificar o quanto ele ainda é pautado na representação da 

cidade como máquina, valorizando a eficiência dos fluxos de circulação e a segregação dos 

espaços. No que se refere aos usos cotidianos da cidade, eles são ainda orientados pela rígida 

fronteira entre a temporalidade do trabalho e a do lazer. No entanto, destacamos que as 

práticas identitárias cotidianas dos sujeitos que circulam pelas ruas da cidade ocorrem nas 

brechas dos padrões hegemônicos, permitindo a emergência de espaços que se apresentam 

como discursos contra-hegemônicos, a partir dos quais é possível que sejam estabelecidos 

outros padrões sociais. Neste sentido, a própria ordenação da cotidianidade do sujeito 

localizado na Rua Augusta se torna política, uma luta por autorrealização e autofruição da 

personalidade diante de uma lógica urbana que convida ao automatismo. Como vimos, o 

consumo material e midiático serve como referência para a organização da vida cotidiana, 

para a constituição dos ritmos e das temporalidades diárias, categorizando e hierarquizando as 

relações sociais. Neste sentido, a Rua Augusta nos mostra que a abundância de circuitos 

midiáticos de diferentes naturezas, principalmente voltados ao lazer e ao consumo de bens 

culturais, contribuem para a emergência de sociabilidades oníricas, que possam romper com a 

lógica padronizada, mecânica, a favorecer a revitalização do espaço público, e permitir,  quem 

sabe um dia, a emergência de uma nova lógica urbana, mais diversa e mais afetiva.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO-BASE PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS EM 

PROFUNDIDADE 

 

- História de vida da pessoa e memória da Rua Augusta: 

- Família; 

- Amigos; 

- Estudo; 

- Trabalho/Moradia; 

 

- Hábitos de consumo e dia a dia na Rua Augusta: 

- No dia a dia; 

- Aos finais de semana; 

 

 

- Aspectos identitários do sujeito e da Rua Augusta: 

- O estilo de vida que leva na Rua Augusta; 

- O que gosta e o que não gosta na Rua Augusta; 

- Explorar a comparação com outros lugares de São Paulo e com a própria cidade de 

São Paulo 
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APÊNDICE B – QUADRO SÍNTESE COM AS FALAS DOS ENTREVISTADOS 

 

  Memória  
(vínculo 
passado) 

Dia a dia 
 (vínculo 
presente) 

Principais 
aspectos da 
Rua 

Relações com a 
cidade de São 
Paulo 

Identidade e papeis 
sociais 

25-
35 

 
(Mulher - 

DJ) 

- cotidianidade, 
a Augusta 
sempre fez parte 
da história dela. 
- Comprava 
roupa de ballet 
na galeria Ouro 
Fino quando era 
criança. 
 - amiga mais 
velha levou pra 
balada na 
Augusta (as 
pessoas não 
ficam se 
medindo!) 
- Gosto musical 
e estilo de vida 
(rock indie), 
seriado ‘The 
OC’. 

- beber com 
os amigos e 
depois 
emendar em 
um lugar. 
- Trabalha 
de casa 
(redes 
sociais) e 
faz as festas 
nas casas 
noturnas 
- a arte da 
venda, 
ações nas 
festas 
temáticas, 
fantasias, 
nomes dos 
drinks, etc. 
- brasileiro 
adora uma 
fila, os fura 
filas, os 
amigos 
interesseiros
, os vips, os 
promoters, 
etc. 

 

- A rua como 
um produto 
cultural, uma 
atração, um 
estilo ‘mente 
aberta’. 
- É o cenário 
da ‘primeira 
vez’ de muita 
gente, 
primeira vez 
que foi na 
balada, a 
primeira vez 
que bebeu, 
etc. É um 
cenário de 
descobertas. 
- Consumo 
de música 
(Internet-
festas-casas 
noturnas-
festivais 
internacionais
-mistura de 
gêneros 
musicais). 
- Os ‘Hype 
Augusta’ e a 
lei do ‘Psiu’. 

 

- Fazia parte da 
história dos 
pais (outras 
gerações); 
- está perto da 
Paulista, que é 
o centro de são 
Paulo, um lugar 
muito forte. 
-Agrupa a 
intensa vida 
diurna (do 
trabalho) e a 
intensa vida 
noturna (do 
lazer) 

- Pertencimento a um 
espaço em que ‘as 
pessoas não estão nem aí 
pra você’(anonimato e 
identidade). 
- Possibilidade de ‘ser 
diferente’ do padrão (os 
padrões hegemônicos, os 
outseiders – as minorias). 
- O que é mainstream e o 
que não é mainstream 
atualmente  

(Homem - 
morador) 

Durante o dia: 
fazer Bilhete 
Único 
(SPTRANS). 
Era só mais uma 
“grande 
avenida”, onde 
passava ônibus. 
Sensação de 
abandono 
Durante a noite: 
Show Vanguart 
(Studio SP). 
Imagem da 
Augusta como 
ponto de 
prostituição, 
mas com uma 
nascente 
boemia, tinha 
sempre uma 
novidade. Um 
pessoal Yuppie. 
Aluguel baixo. 

Facilidade 
em estar 
sozinho, 
pois sempre 
há gente e 
acontecimen
tos ao redor.  
Carinha 
alternativa, 
cult, 
cinemas. 
Espaço 
Unibanco, 
Frei Caneca 
(sessão 
nacional), 
Belas Artes.  
Usa ônibus, 
metrô e 
bike,  
Quase 
nunca vai 
do trabalho 
pra casa, dá 
umas voltas, 
vai ao 

É um lugar 
que sempre 
teve uma 
expectativa 
em cima.  
Diversas 
tribos, mas 
não todas:  
Bombadinhos, 
barbudos de 
esquerda, 
Comedians 
(gente branca 
endinheirada), 
esquina da 
Peixoto 
(galera da 
periferia). Não 
há grandes 
conflitos e 
uma 
convivência 
muito 
próxima, 
‘parede com 
parede’. 

São Paulo é 
sinônimo desse 
“centro”, 
principalmente 
de lazer. 
Augusta é 
sinônimo de 
diversão. 
Representa a 
juventude, mas, 
não, todo 
mundo. 
Nichos 
juventude negra, 
gays de 
periferia.  

Mudar da periferia (ABC) 
pro centro foi como 
começar a vida do zero. 
(centro e periferia – 
questões de classe e, no 
Brasil, também étnica). 
Ter a possibilidade de não 
usar carro e desfrutar de 
infraestrutura pra curtir o 
lazer da cidade. 
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cinema, 
mercado, 
etc.  
Ver a 
especulação 
imobiliária, 
sobreposiçã
o dos 
prédios. 
Grafite e 
Cartazes. 

 

35-
45 

(Mulher – 
Dona 
Sebo) 

- Quando era 
pequena vinha 
passear de 
carro com o 
pai, ‘era como 
uma festa’.  
- Depois 
precisou alugar 
um espaço para 
a expansão de 
sua banca de 
revistas e livros 
usados, no 
centro e o valor 
do aluguel na 
Augusta estava 
muito bom. 

- Vai a pé 
pro correio 
central para 
enviar os 
livros aos 
clientes. 
- acorda os 
moradores 
de rua que 
ficam na 
porta do 
sebo e abre 
a loja. 
- Cadastrar 
os livros na 
Internet 
Muitos 
moradores 
da Augusta 
descobriram 
o Sebo pela 
Internet. 
- Passeia 
pela 
Paulista 
para ouvir 
os músicos 
de rua e vai 
a Livrarias.  

- Jovens 
caídos no 
chão 
(drogados) da 
noite anterior.  
- Fama dos 
prostíbulos 
até hoje, sente 
o preconceito 
ao dizer que 
trabalha na 
Augusta (as 
moças 
moravam nos 
casarões la 
própria 
Augusta). 
- Preconceito 
com o centro 
por ser 
perigoso, 
muito 
morador de 
rua. 
- Próximo à 
Paulista, tem 
de tudo. 
- Tribo do 
teatro 

- A Paulista é o 
coração de São 
Paulo. 
- Todo mundo 
quer conhecer a 
Augusta, tem 
gente de todo 
lugar, mas 
quando a gente 
tá aqui a gente 
não valoriza.  

- Resolveu o problema 
do trânsito, ligado ao 
cansaço e stress diários. 
- Não queria trabalhar 
pra ninguém a não ser 
ela mesma. 

 

 
(Homem - 
morador) 

-Trabalhou na 
Xerox e a 
carteira de 
clientes que ele 
atendia era no 
centro.   
- Um amigo de 
trabalho 
morava no 
centro e ele 
começou a 
pensar na região 
como um bom 
local para 
morar. 
- Foi estudar 
no Mackenzie e 
depois na USP. 
- Chegou a 
passear pela 
Augusta 
algumas vezes. 
O termo ‘baixo 
augusta’ foi 
ouvido no rádio. 

-Studio SP; 
- Cinemas; 
-Andar 
pelo bairro, 
fazer 
caminhos 
diferentes. 
- Z 
carniceira; 
- 
Supermerca
do do 
subsolo do 
shopping 
Frei Caneca. 

Primeira 
palavra que 
vem à cabeça: 
burburinho. 
Tem muitas 
tribos juntas:  

 

-Várias 
camadas de SP. 
Apresenta uma 
diversidade que 
existe de fato. 

 

É motivo de orgulho 
morar lá. 

 (Mulher - Foi morar no Fica fora o Praticamente -É uma coisa Ela mudou pra lá porque 
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moradora) prédio da Vó 
(que ficou viúva 
e morava na 
Augusta) 
.Lembra da 
época que a 
augusta era 
chique, ela  
comprava 
comida de 
natal no 
Bologna com a 
mãe dela. 
Depois lembra 
de morar na 
juventude, de 
ver as 
prostitutas. Hoje 
vê muita balada, 
pessoal 
alternativo, filas 
enormes. 

Antes 
era toda 
chique, agora 
é dividida: 
parte de cima 
e parte de 
baixo. As 
prostitutas 
pareciam 
muito, hj não. 

 

dia todo. Só 
volta à 
noite. 
Frequenta 
o outro 
lado, 
restaurante
s 
(principalm
ente 
transversai
s). As vezes 
passear a 
pé e vai 
comer no 
foodtruck, 
vê as 
lojinhas, 
mas não é 
comum.  

virou balada. 
-Os cinemas 
são pequenos 
e não passam 
as mesmas 
coisas de 
Cinemark, é 
pra 
alternativo.  
-AS lojinhas 
são legais, 
mas tem que 
ver a pé, de 
carro não 
adianta. 
-Falta 
policiamento, 
muito roubo. 
Bebida na 
rua. Fila. 
-Falta uma 
padaria boa, 
um lugar 
bom pra 
comprar 
frutas. Por 
isso todo 
mundo vai no 
Master.  
-Não dá pra 
levar minha 
cachorrinha 
passear, 
porque dá 
medo de ela 
cortar a 
patinha. 
Parque 
Augusta vai 
ser um divisor 
de águas! 

muito antiga! E 
é perto da 
Paulista. Minha 
mãe ia lá 
paquerar na 
Augusta, tinha 
carrão, tinha a 
musica do 
Roberto 
Carlos.  

se separou do marido e foi 
morar no antigo 
apartamento da vó. Se 
adaptou fácil porque é 
tudo fácil na região. 
Mas ela não quer ficar 
lá, quer um lugar mais 
gostosinho, mais 
tranquilo. Mais 
residencial, tipo perdizes 
e pinheiros. 

50+ 

 
(Homem – 

gerente 
restaurant

e) 

-Ouvia falar lá 
de Pernambuco. 
Comércio 
Famoso. 
-Veio com a 
indicação do 
Cunhado. 
-Lugar bom pra 
trabalhar e 
ganhar 
dinheiro. 

-Quando 
trabalhava à 
noite, no 
final do 
expediente 
ia na 
lanchonete 
na Martins 
Fontes 
jogar 
bilhar com 
outros 
colegas. 
-Clientes  
fieis de 
várias 
regiões do 
Brasil para 
as feiras 
negócios. 

Mais 
movimentada 
a noite do 
que de dia. 
Mudanças 
Sexualidade, 
homossexuais.  

São Paulo: 
cadeia, só se 
trabalha. Mas 
não é bem 
assim. A rua 
Augusta pode 
ser um símbolo 
sim, agora que 
tá melhorando 
tá voltando a ser 
símbolo. 

Veio para ajudar 
financeiramente seus 
pais, que ficaram em 
Pernambuco. Se adaptou 
fácil porque já tinha 
família aqui. Hoje tem 
raízes, família. Ele curte 
o lazer dele lá na zona 
sul. 

(Mulher – 
dona de 
loja) 

-Trabalha na 
Rua Augusta 
desde os 17 
anos, quando 
ajudava na loja 
do Pai. 

Pouco, Ri 
Happy, 
Casa Santa 
Luzia.  
Loja: É 
muito 

Horário das 
lojas no 
natal, antes 
até as 22h. 
Hoje até as 
17h/18h. 

Tem música, 
filme, livro, 
sobre a rua 
augusta. Tem 
uns jovens (de 
50 anos) que 

Quando era jovem não 
podia curtir o lazer da 
rua augusta, trabalhava 
MUITO na loja da 
família.  
Ela ia vender a loja depois 
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-Muita Loja de 
tecido para 
fazer roupa, 
não tinha 
importação de 
roupa. 
-Não tinha loja 
voltada para 
publico jovem. 
As marcas 
chiques eram 
para senhoras. 
-Depois tiveram 
os playboys. 
Faziam fogo nos 
trilhos dos trens. 
-Problemas de 
transito 
gravíssimos 
sempre. 
Enfeitar a Rua 
pro Natal com 
carpete.  
-Todos seus 
amigos 
trabalhavam 
no comércio no 
natal e se 
encontravam no 
almoço.  
-Sai da escola a 
pé (Dante 
Alighieri) e 
passava na loja 
pra voltar pra 
casa com seus 
pais. 

voltado para 
escola 
colegial são 
escolas que 
têm 
uniforme 
sabe 
principalm
ente os 
ingleses 
sapato de 
couro muito 
grupo 

Antes, no 
sábado ficava 
até as 13h, 
hoje até 
as18h. De 
sábado o 
púbico é mais 
familiar.  

fazem um culto 
à Rua Augusta. 
O dono da 
Lanchonete da 
cidade faz isso. 
Tem gente que 
acha que ela 
tem alguma 
coisa de 
diferente. 
Eu....não. 

que o pai morreu, mas a 
filha resolveu assumir e 
ela ajuda.  

 
 

 

 


