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Resumo  

Neste estudo, Copacabana é vista, para além de suas praias, como um composto de ruas 

que apresentam uma densidade de significados capaz de expressar, ocultando, aquilo 

que o olhar vislumbra, mas não apreende com facilidade, o invisível que surge como 

suporte do visível. As ruas são a anima de Copacabana, lugar de pertencimento e 

demarcação de alteridade, com sua circulação de pessoas, mercadorias e mensagens, 

com o seu intercâmbio simbólico de corpos e sua produção incessante de imagens 

emblemáticas. As trocas de símbolos que realizam todas essas possibilidades e definem 

Copacabana, também a tornam um signo de grande poder representacional e metáfora 

de um modo de habitar as metrópoles, ao mesmo tempo singular e universal. 
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Texto do trabalho 

Copacabana nasceu mulher. Seu nome deriva da santa católica Nossa Senhora de 

Copacabana, “a virgem morena dos Aymaras e Quechuas”
3
, uma antiga invocação 

Mariana oriunda dos Andes. A palavra que designa o bairro é de origem quéchua, kupa 

kawana ("olhando o lago") e remete à primeira imagem dessa santa, inspirada na Nossa 

Senhora de Candelária, colocada às margens do lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia, 

nos anos 1600. Comerciantes bolivianos e peruanos de prata trouxeram uma réplica 

dessa imagem ao Rio de Janeiro, instalaram numa capela (depois forte), o que fundou o 

bairro (MELLO, 2000). Se a virgem é "aquela que olha o lago" 
4, 

o que vemos, quando 

olhamos para Copacabana no Rio de Janeiro, Brasil? 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao XIV Encontro dos Núcleos de Pesquisa em Comunicação – NP Comunicação e 

Culturas Urbanas do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – INTERCOM 2014. 
2
 Pós doutora em Comunicação pela Ecopós!UFRJ e doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP, é docente 

pela UFRN no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia e do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais. Coordenadora Marginália – Grupo de Estudos Transdisciplinares em Comunicação e 

Cultura/UFRN e do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Culturas Urbanas da Intercom.  E-mail: 

josimeycosta@gmail.com.br  
3
 In: http://ama2345decopacabana.wordpress.com/as-lendas-e-os-mitos-de-nossa-de-senhora-de-

copacabana/origem-da-santa/ . Consultado em 19/07/2014. 
4
In:  http://dicionariotupiguarani.blogspot.com.br/2012/08/copacabana.html . Consultado em 21/07/2014. 

mailto:josimeycosta@gmail.com.br
http://ama2345decopacabana.wordpress.com/as-lendas-e-os-mitos-de-nossa-de-senhora-de-copacabana/origem-da-santa/
http://ama2345decopacabana.wordpress.com/as-lendas-e-os-mitos-de-nossa-de-senhora-de-copacabana/origem-da-santa/
http://dicionariotupiguarani.blogspot.com.br/2012/08/copacabana.html
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Uma primeira aproximação pode ser virtual. Numa consulta do nome Copacabana ao 

site de buscas Google, cerca de 11.200.000 resultados aparecem em 0,57 segundos 
5
. As 

imagens da praia, do calçadão e de mulheres de biquíni são enormemente 

predominantes. Um site tem o nome do bairro/praia: Copacabana.com
6
, e oferece 

serviços de hospedagens e passeios turísticos, entre informações diversas sobre o bairro. 

São principalmente sites de natureza comercial os que aparecem primeiramente como 

fonte de divulgação de dados históricos, turísticos, estatísticos ou culturais, todos 

misturados a apelos de marketing fortemente focados nas belezas naturais da praia e nas 

possibilidades de lazer que ela oferece, o que inclui a profusão de imagens de mulheres 

celebradas como belas e desinibidas. 

 

Para o visitante que chega a Copacabana, em que pesem as diferenças da experiência 

individual, a orla se impõe, mas a partir da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 

paralela à Avenida Atlântica, que margeia o mar, é o comércio que assume o lugar 

dominante na paisagem urbana. As ruas de Copacabana formam um emaranhado 

sígnico composto de imagens de milhares de pessoas em fluxo contínuo, com 

vestuários, atitudes, posturas corporais, gestos e trajetos que se articulam às fachadas de 

prédios residenciais e comerciais, letreiros, mídias externas e mercadorias em exposição 

nas lojas e nas calçadas. 

 

As ruas e seus transeuntes são espaços de forte semiose e potencialidade quanto à 

irrupção de acontecimentos e ao funcionamento da socialidade em espaços públicos. 

Nesse sentido, as ruas são importantes locus de observação do fenômeno urbano que 

pode tanto capturar a atenção quanto deslizar pelas fronteiras das múltiplas emergências 

perceptivas e cognitivas que suscita, naturalizadas pelo seu entranhamento como objeto 

no sujeito que por elas transita. As ruas são um ambiente em que se vive ou se circula; e 

o ambiente não está à frente, mas está dentro e fora de nós, ou seja, nos inclui. Uma 

abordagem das ruas como fenômeno comunicacional assume essa lógica, considerando 

que as mídias
7
 com as quais a comunicação se realiza não são só meio ou ferramenta, 

mas um metaespaço ou lugar que se habita. 

                                                 
5
 In: https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=copacabana. Consultado em 19/07/2014. 
6
 http://copacabana.com. Consultado em 19/07/2014. 

7
 Para efeitos deste texto, o conceito de mídia utilizado e o de Pross (1980), que categoriza as mídias 

como primária (corpo), secundaria (impressa) e terciária (eletrônico/digital). 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=copacabana
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=copacabana
http://copacabana.com/
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Assim, neste estudo,
8
 Copacabana é vista, para além de suas praias, como um composto 

de ruas que apresentam uma densidade de significados capaz de expressar, ocultando, 

aquilo que o olhar vislumbra, mas não apreende com facilidade, o invisível que surge 

como suporte do visível. As ruas são a anima de Copacabana, lugar de pertencimento e 

demarcação de alteridade, com sua circulação de pessoas, mercadorias e mensagens
9
, 

com o seu intercâmbio simbólico de corpos e sua produção incessante de imagens 

emblemáticas. As trocas de símbolos que realizam todas essas possibilidades e definem 

Copacabana, também a tornam um signo de grande poder representacional não só para a 

cidade e o estado do Rio de Janeiro, mas para o Brasil, e isso a torna metáfora de um 

modo de habitar as metrópoles, emblema de certo tipo de vida urbana ao mesmo tempo 

singular e universal. 

 

A pesquisa realizada em Copacabana entre setembro de 2013 e maio de 2014 constituiu-

se primordialmente de observação etnográfica, efetuada como deambulação pelas ruas 

principais do bairro, com especial atenção para as ruas de maior fluxo de pessoas e 

dispositivos comunicacionais
10

, selecionadas como representativas de certa 

configuração do bairro aplicável a um conjunto de imagens e práticas mais ou menos 

gerais. Estas locações foram objeto do registro fotográfico
11

 de elementos significantes 

para a abordagem do bairro como fenômeno comunicacional a partir das suas trocas 

simbólicas. Entrevistas informais com o objetivo de esclarecer alguns dados observados 

também foram realizadas,
12

 bem como a coleta de material midiático presente nas ruas 

pesquisadas. Outra técnica de investigação foi uma auto-observação como sujeito/objeto 

da pesquisa, que foi registrada em relatos de campo no intuito de perceber, registrar e 

refletir sobre a maneira como as trocas simbólicas em Copacabana podem afetar o 

visitante. 

 

A observação permitiu conceber Copacabana como lugar conectivo de fluxos materiais 

e simbólicos, de objetivações e compressões espaço-temporais urbanas, bem como de 

                                                 
8
 Esta comunicação relata parte dos resultados da pesquisa de Pós Doutorado realizada de agosto/2013 a 

junho/2014 na Ecopós/UFRJ com bolsa do Procad NF 21/2009, sob a supervisão do Prof. Dr. João Freire 

Filho. 
9
 Formulação apoiada na perspectiva de Lévi-Strauss (2012). 

10
 Avenida Atlântica, avenida Nossa Senhora de Copacabana, rua Barata Ribeiro, com as transversais 

desde a rua Duvivier até a rua Santa Clara. 
11

 61 fotografias. 
12

 Foram entrevistados informalmente moradores, turistas, comerciantes, taxistas e mendigos. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu/PR – 2 a 6 de setembro/2014 

 

 4 

comunicações entre estratos sociais e práticas políticas de repercussão midiática ampla. 

O grande afluxo de visitantes, em especial estrangeiros, revela-se como um elemento de 

abertura e, simultaneamente, fechamento cultural e subjetivo, numa concretização do “a 

gente” como “ninguém” elaborado por Heidegger (1981). Vê-se de tudo, mas se aceita 

muito pouco. O que é “da gente” é, ao mesmo tempo, entregue ao outro para que 

usufrua sob censura mais ou menos velada. A organização e a responsabilidade sobre o 

que é “da gente” estão delegadas a esse outro. A afabilidade e irreverência atribuídas ao 

carioca aparecem muitas vezes revestidas de hostilidade e indisposição, delimitando 

espaços territoriais próprios e permitindo a afirmação de signos de diferenciação.  

 

A cobertura jornalística do bairro difunde os acontecimentos locais para todo o país, via 

principalmente a TV Globo, que também utiliza as suas ruas como locação para 

diversos programas, do mesmo modo que várias produções de vídeo e cinema o fazem 

regularmente. Entre as imagens que esse tipo de registro técnico-profissional e 

comercial produz, uma se destaca como operador para a análise: o hotel Copacabana 

Palace, representante do luxo e do fausto desde a década de 1930, e que é ainda uma 

marca de tradição e riqueza para a cidade. Na sua fachada lateral, situada na rua 

Rodolfo Dantas, a passagem cotidiana de multidões de pessoas de outros bairros, que 

saem da estação do metrô Cardeal Arcoverde em direção à praia, especialmente nos 

feriados e finais de semana, é expressiva de uma enorme diversidade e distinção social, 

cultural e econômica em relação aos moradores do bairro, o que já foi objeto de estudo 

alentado.
13

  

 

Outros pontos a destacar na observação feita são a presença abundante de turistas e de 

moradores idosos, o que implica um modo específico de estar nas ruas do bairro, além 

da apresentação das mulheres cariocas em sua versão copacabanense-midiática. Essa 

apresentação dá ênfase ao corpo definido por exercícios físicos e encontra-se em 

imagens de cartazes, revistas em bancas e produções artístico-artesanais, mas também 

se mostra pelo uso de pouca roupa (como biquíni por mulheres de todas as idades em 

lugares distantes da orla, em especial as provenientes da periferia da cidade e turistas) 

ou uniformes de ginástica em qualquer hora do dia e em qualquer local do bairro 

(residentes). Os homens também se apresentam de maneira semelhante, mas as imagens 

                                                 
13

 Cf. O’Donnel (2013). 
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produzidas a partir de seus corpos são mais escassas e têm menor valor de troca 

simbólica. 

 

Por todo o bairro, a grande quantidade e a multiplicidade de mensagens, mercadorias e 

mulheres que são simbolicamente trocadas a todo o momento faz com que seja muito 

difícil destacar singularmente algo. Que estratégias são criadas para que cada 

mensagem, cada mulher ou cada mercadoria possa se distinguir em meio ao todo? 

Como isso resulta em uma distinção subjetiva particular seguida de escolha e 

apropriação detectável por parte de quem observa e apreende tais símbolos? De que 

maneira é possível compreender o fenômeno da comunicação que isso implica ou, por 

outro lado, da não comunicação, do não acionamento sensorial ou da negação do 

potencial de comunicação dos elementos não apropriados? 

 

As ruas e as coisas 

A paisagem urbana materializada nas ruas é constituída de permanência e efemeridade, 

em que imagens, objetos, acontecimentos, mensagens e pessoas formam fluxos de que o 

pesquisador participa e os quais ele atravessa na tentativa de se aproximar, entender e 

traduzir. Adotar como pressuposto de pesquisa uma postura ensaística é assumir não 

apenas um gênero literário como modo de expressão, mas, sobretudo, um estado 

cognitivo aberto (MORIN, 1999; FEUEREBEND, 2006) a uma infinidade de dados 

sobre uma realidade em mudança constante , e ao manejo de ideias em estado de 

latência, em que o rigor do pensamento não elimina o espanto, a dúvida e a incerteza 

oriundos da imprecisão e da transmigração.  

 

Dessa maneira, as ruas de Copacabana com suas coisas – equipamentos urbanos, 

residências, lojas, tendas, quiosques, barracas, carros, carrinhos, letreiros de lojas, 

cartazes, bancas de revistas, faixas e panfletos de propaganda, luminosos, automóveis, 

ônibus, motocicletas, bicicletas, carrinhos de venda ambulante ou de supermercados, 

cadeiras de roda, lixo acumulado, roupas e adereços das pessoas que passam – são tema 

de análise privilegiado, ferramentas meta-ensaísticas que permitem pensar o mundo 

através deles. A pesquisa assim formatada trata esses objetos como mediadores de uma 

forma de estar no mundo, bem como de narrar esse mundo por meio do olhar do 

pesquisador. 
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Uma forma de aproximação a esses objetos-tema nomeados em seu conjunto como 

“ruas” é o do olhar do flâneur benjaminiano (BENJAMIN, 1989), que passeia pela 

cidade e aborve sua transitoriedade, mas também observa suas permanências, suas 

camadas de história e significados superpostos. A tentativa é de reconhecimento de 

intertextos capazes de demonstrar as ressignificações culturais alicerçadas em práticas 

do consumo de bens e de exposição de si, configurando modos de relação social em 

cenário urbano que se constitui na comunicação de pessoas com as coisas e umas com 

as outras. 

 

O objeto empírico é Copacabana, mas o objeto epistemológico é a mediação que as 

trocas simbólicas representam na estruturação da vida urbana a partir das imagens 

produzidas ali e percebidas como apropriação do bairro. O espaço surge, assim, como 

um corpo coletivo. Como atribuir sentido às imagens híbridas das ruas comerciais de 

uma cidade, que se faz produto e produtora de um imaginário que se torna simbólico? 

Para isso, é preciso perceber o que escapa dos regimes de visibilização e os mecanismos 

por meio dos quais os objetos que constituem o cenário urbano tornam-se próprios de 

quem lida com eles cotidianamente no espaço publico, eliminando a separação entre as 

pessoas e as coisas, conforme o pensamento de Heidegger (1987). 

 

A rua é o prolongamento do corpo e vice-versa para quem mora nela, sua espacialidade 

é incorporada como memória própria, configurando um território. O visitante recorre a 

mapas e indicadores verbais. Isso, em Copacabana é uma distinção cotidiana em razão 

da quantidade de turistas e da quantidade de signos existentes nas ruas. Os prédios 

antigos abrigam grande número de moradores, galerias e lojas; numa mesma quadra, é 

possível localizar duas ou mais lavanderias, lanchonetes, restaurantes, bares, farmácias, 

lan houses, agências de turismo, supermercado, sorveteria, boutiques e banco.
14

 As 

pessoas na rua e os estabelecimentos comerciais abertos quase 24h por dia tornam o 

campo empírico rico e complexo, único e universal. 

 

O bairro começou a ser formado no final do século 19, data da inauguração do túnel 

velho (O’Donnell, 2013). Isso se reflete na arquitetura dos edifícios, muitos 

                                                 
14

 Quadra delimitada pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana e pelas ruas Rodolfo Dantas, Barata 

Ribeiro e Inhangá. 
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representativos do estilo art déco.
15

 A rua não é só interação entre contemporâneo; é 

também território de gravação e objetivação de gerações passadas, incorporadas como 

atuais e, quando é o caso, presente nas lembranças de quem viveu outras épocas. 

Conforme os últimos censos demográficos brasileiros, o estado do Rio de Janeiro tem a 

maior população de idosos do país.
16

 Seguindo essa tendência, Copacabana concentra o 

maior número de pessoas com mais de 65 anos do estado: dois para cada dez moradores, 

ou seja, 23,2%.
17

 Do total da população do bairro (146.342 pessoas) 
18

, 98,5% das 

pessoas são alfabetizadas, numa média maior do que a da cidade, que é de 95,6%. O 

IDH do bairro é alto: 0,96, e a longevidade é de 77,7 anos. São 81.188 domicílios
19

 e, de 

acordo com o SEBRAE, 2.285 estabelecimentos comerciais funcionam no bairro, e as 

empresas de prestação de serviços são 7.775. O consumo urbano per capita é de R$ 

7.158.856.825, concentrados num estrato da população com poder aquisitivo de 

mediano para alto (classe B2).
20

  

 

As lojas e serviços oferecem desde alto luxo (Copacabana Palace, lojas de grife, 

champanheirias) a comércio popular (vários tipos de hospedaria/hostel, lojas de 

descontos, feiras de artesanato e produtos populares). Os consumidores são sempre em 

grande número, entre turistas nacionais e estrangeiros que, juntamente com a população 

local, lotam as ruas em praticamente qualquer hora do dia. O movimento geral só 

diminui efetivamente de madrugada.  

 

Os idosos são consumidores destacados no dia-a-dia do bairro, e circulam pelas ruas em 

grande número. Além dos transeuntes consumidores, há muitos mendigos e moradores 

de rua em todos os horários, muitas vezes retirados por ação da polícia ou prefeitura.
21

 

                                                 
15

 Cf. “Um passeio pelo art déco em Copacabana”.  Por Isabel Kopschitz. O Globo, 31/10/2011. In: 

http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/um-passeio-pelo-art-deco-em-copacabana-2787586. 

Consultado em 19/07/2014.  
16

 Cf. Censos Demográfico do IBGE de 2000 a 2010. In: http://www.ibge.gov.br/home/.  
17

 In: “Bairros da zona oesteconcentram a maior população do Rio” (Agência Brasil, 01/07/2011). 

Disponível em: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-01/bairros-da-zona-oeste-

concentram-maior-parte-da-populacao-do-rio. Consultado em 20/07/2014. 
18

 In: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm.  Consultado em 20/07/2014. 
19

 
19

 In: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm.  Consultado em 20/07/2014. 
20

 Dados de 2011 constantes da publicação Informações Sócioeconômicas da região administrativa de 

Copacabana (Relatório Preliminar de Informações sobre Práticas Estaduais e Municipais para Micro e 

Pequenas Empresas, Artesãos e Trabalhadores). Rio de Janeiro: SEBRAE/RJ, 2011. In: 

http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1D783D6F8400E04E8

325795700665AE2/$File/NT00047106.pdf. Consultado em 19/07/2014. 
21

 Como indicam os artigos disponíveis nos seguintes sites: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smds/exibeconteudo?id=4607334; http://por-

http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/um-passeio-pelo-art-deco-em-copacabana-2787586
http://www.ibge.gov.br/home/
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-01/bairros-da-zona-oeste-concentram-maior-parte-da-populacao-do-rio
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-07-01/bairros-da-zona-oeste-concentram-maior-parte-da-populacao-do-rio
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm
http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1D783D6F8400E04E8325795700665AE2/$File/NT00047106.pdf
http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1D783D6F8400E04E8325795700665AE2/$File/NT00047106.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/web/smds/exibeconteudo?id=4607334
http://por-leitores.jusbrasil.com.br/noticias/1912621/operacao-acolhe-96-moradores-de-rua-em-copacabana


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu/PR – 2 a 6 de setembro/2014 

 

 8 

Essa enorme variedade de tipos humanos representa também uma enorme gama de 

estilos de apresentação visual, com predominância para roupas casuais e leves, próprias 

de locais à beira-mar, mas também muitos uniformes de ginástica e vestimentas com 

muitos enfeites, nelas consideradas desde jovens no estilo funk sexy ou ostentação a 

prostitutas e travestis. Os idosos se apresentam em sua maioria com roupas joviais, 

sempre coloridas e abertas, e alguns se vestem com estampas e adereços marcadamente 

tropicais, por vezes, espalhafatosos, sinalizando para sujeito autoconfiante e exigente, 

vivendo entre a nostalgia de um bairro que foi um dia aristocrático e a fabulosa oferta de 

contemporânea e massiva de serviços para a terceira idade. 

 

A presença de idosos traz para a cena pública muitas cadeiras de rodas e caracteriza 

equipamentos urbanos de uso comum, como é o caso de bancos e tabuleiros de jogos 

nas praças e calçadão da Avenida Atlântica e aparelhos de ginástica comunitária. A rua 

é passagem e material exótico no telejornal, mas também circunscreve um modo de 

andar, formalidades gestuais e protolocolos comunicacionais, num modo paradoxal de 

convívio entre diferenças individuais e destinos comuns, um mosaico de articulação de 

tempos/espaços diferenciados. Não é o espaço estático dos urbanistas, criado de uma só 

vez; é um palimpsesto, onde se põem em camadas as marcas de experiências 

heteróclitas que, são inúmeras e por vezes sutis. 

 

O real das ruas é paradoxal; o festivo sempre tem algo de violência e a violência tem 

também caráter festivo. No dia-a-dia de Copacabana, essa violência concreta ou 

imaginada influencia as condutas; sempre que já jovens dos estratos pobres da 

população, os residentes tendem a se abrigar e a manifestar medo, raiva e revolta por 

meio da sua gesticulação ou fala. O medo constitui um modo de ser na cidade, como um 

fantasma que configura a cidade concreta a partir de uma cidade imaginada (SILVA, 

2011, p. 52-59), sem que isso signifique omitir os fatos concretos sobre a segurança nas 

cidades, mas considerando-se a relevância do papel da mídia jornalística na 

disseminação do pânico social (SILVA, 2008, p. 39-49). O medo é um projeto 

urbanístico e urbanizador; os prédios de Copacabana atestam isso ao estenderem sua 

área para as calçadas, com grades que invadem o passeio público.  

                                                                                                                                               
leitores.jusbrasil.com.br/noticias/1912621/operacao-acolhe-96-moradores-de-rua-em-copacabana;  

http://noticias.r7.com/cidades/noticias/prefeitura-retira-57-moradores-de-rua-das-ruas-de-copacabana-no-

rio-20091021.html, entre outros consultados em 20/07/2014.  

http://por-leitores.jusbrasil.com.br/noticias/1912621/operacao-acolhe-96-moradores-de-rua-em-copacabana
http://noticias.r7.com/cidades/noticias/prefeitura-retira-57-moradores-de-rua-das-ruas-de-copacabana-no-rio-20091021.html
http://noticias.r7.com/cidades/noticias/prefeitura-retira-57-moradores-de-rua-das-ruas-de-copacabana-no-rio-20091021.html
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O uso de equipamentos de gravação de imagens por estruturas profissionais ou por 

indivíduos também é um elemento constitutivo da paisagem urbana. A cidade 

contemporânea tem uma estetização do cotidiano alternativa com os celulares que 

fotografam a paisagem e documentam os acontecimentos das ruas, que logo chegam à 

nternet. Em Copacabana, além disso, as mídias externas, especialmente as luminosas e 

com imagens em movimento são parte dessa paisagem e dão uma aparência peculiar ao 

ambiente, tão repleto de informações e estímulos que é preciso muito tempo para 

mapear o território. Na irrupção do extraordinário no ordinário, equipes de gravação de 

televisão
22

 ou de filmagem são constantes, trazendo para a paisagem objetos estranhos 

que chamam a atenção dos transeuntes. Eles se detêm para assistir o espetáculo da 

elaboração de imagens espetaculares, que vão, posteriormente, se transformar em 

coisas: novas roupas e novos equipamentos. Estes, por sua vez, serão imagens a serem 

novamente captadas, difundidas, materializadas e transformadas também em condutas e 

práticas, tão novas quanto apoiadas em imagens, condutas e práticas também ancestrais. 

 

Os símbolos incorporados 

O acesso propriamente humano ao mundo ocorre de forma linguística; os atos só o são 

compreendidos como tal pela comunicação que ensejam. Em sociedade, comunicar é ser 

afetado pelo outro, assumir em sua própria psique a existência da alteridade. A 

comunicação é uma dimensão reguladora da cultura exercida na vida social e em modos 

de ser. Para entender como isso ocorre no âmbito das ruas, é preciso acessar a dimensão 

comunicacional das práticas sociais, em que os objetos, pessoas e condutas funcionam 

como mídia, ou seja, como suporte para conteúdos significantes sendo, esses mesmos 

suportes, significativos e modelares. Acessa-se, assim, a cidade midiática. 

 

Como pressuposto, admite-se que é impossível totalizar a realidade urbana, que é 

complexa e em constante transformação. No entanto, a potencialidade do todo está 

também no fragmento (MORIN, 199), o que permite fazer uma leitura da cidade a partir 

do espaço físico-social e das interações das pessoas consigo mesmas e com as coisas e 

seu entorno. A tentativa é de perceber a economia dos sinais comunicativos da 

                                                 
22

 Entre os registros fotográficos da pesquisa, estão uma equipe de filmagem em ação no calçadão da 

Avenida Atlântica (12/12/2013) e uma gravação do seriado “Entre tapas e beijos”, da TV Globo, na rua 

Rodolfo Dantas (29/03/2014). 
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dimensão midiática, mas também as lógicas paradoxais das interações verbas e não 

verbais no nível interpessoal (RODRIGUES, 2013).  

 

Como os gestos que não pertencem somente aos seus emissores, há que se considerar a 

forma como eles são apropriados pelo observador das interações, no caso, o próprio 

sujeito da pesquisa. Nas ruas, o todo é comunicativo e formado por vários níveis 

semânticos. Os sons urbanos incluem trânsito, obras da construção civil, apelos do 

comércio, falas das pessoas, de muitas pessoas. Como praticamente cada um dos 

transeuntes possuem o seu equipamento de comunicação e entretenimento individual, os 

sons que as pessoas produzem também comunicam. A música e gestualidades são parte 

da interação como elementos extraverbais, assim como o são roupas, cabelos e 

acessórios. Também os olhares são componentes sensoriais dessa interação. 

 

A lógica da interação é paradoxal porque consiste em uma prática em que se é obrigado 

a fazer coisas, ao mesmo tempo em que não se é efetivamente obrigado. Essa é a mesma 

lógica da sociabilidade. Os signos da comunicação em que se funda a sociabilidade são 

ambivalentes, mutáveis, uma vez que as regras que os orientam são relativas e não são 

explícitas. Sua decifração ocorre sem condução externa ativa, ou seja, a partir da 

introjeção de códigos e significados, a partir de comportamentos ritualizados aprendidos 

por observação, imitação, censura e coordenação comportamental. Mecanismos de 

inter-sincronização são realizados por meio de dois conjuntos: marcas fáticas por parte 

de quem em seu turno produz a interação, e sinais de regulação ou retorno por quem em 

seu turno recebe a interação (RODRIGUES, 2013).  

 

Nas ruas, este tipo de interação ocorrer simultaneamente com o uso das mídias da 

comunicação tecnológica, caracteristicamente dispositivos, que funcionam como se não 

existissem e dos quais dependemos para viver. Se a interação ocorre no âmbito 

interpessoal, o uso das mídias tecnológicas coloca essa dimensão singular no nível das 

massas em comunicação. Assim, quase tudo se hibridiza, quase tudo é comum a todos; 

não é coletivo nem comunitário, é comum, mas também é singular; as massas não são 

uniformes, são várias, assim como a sociedade não é um todo homogêneo, mas um 

conjunto de segmentos discursivos que se interconectam e se coordenam disciplinados, 

no caso dos grandes centros urbanos, pelas mídias da comunicação de massas.  
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As mídias são organizadoras de fluxos e relações, mas também de construções 

subjetivas. Nessa direção, entende-se o sujeito empírico como um sujeito localizado, 

atravessado por relações de toda ordem, inclusive comerciais que, por sua vez se 

expressam em alguma medida na exposição de si midiática. A subjetividade é também 

alteridade. Como somos nós, então, nessa condição de formações sociais 

codependentes?  

 

Em Copacabana, o acompanhamento da comunicação midiática do bairro aponta para 

um aspecto da cultura contemporânea característicos dos grandes centros urbanos, em 

que a lógica do entretenimento e do consumo perpassa praticamente tudo, desde os 

suportes comunicacionais coletivos até a comunicação interpessoal. As práticas de 

consumo, já coletivizadas, atualizam formas mais arcaicas de relacionamento social. O 

consumo seria uma vontade de visibilidade que aparece nas ruas. Em paralelo com o 

imperativo de juventude das mensagens midiáticas desse consumo, existe o 

envelhecimento do consumidor, o que é um paradoxo visível em Copacabana. Os apelos 

publicitários mostram jovens como estímulo às vendas; as academias de ginástica estão 

plenas de corpos vigorosos; os bares, as ruas, os restaurantes, as farmácias, os bancos, 

as agências de correio estão lotadas de idosos consumidores em meio aos jovens. Como 

a subjetividade não é apenas nem fundamentalmente uma questão intrapsíquica, mas 

dependente da exterioridade e da alteridade, os anúncios publicitários também atuam 

como textos culturais formadores de subjetividade. Num nível discursivo, os idosos são 

excluídos; em outro, não verbal e de significação velada, a força do oculto e da exclusão 

resiste, subverte e ressurge, atualizada em novas formas, sendo a mesma. 

 

No Rio de Janeiro, estado, e em sua capital, o número de mulheres é superior ao de 

homens.
23

 Copacabana tem 23.303 mil mulheres a mais que homens.
24

 Esses números 

se traduzem em características de ocupação e comunicação urbana que moldam os 

comportamentos de troca simbólica dos copacabanenses. Como ocorrem? Que imagens 

                                                 
23

 Indicadores sociais municipais: uma análise dos resultados do universo do Censo Demográfico de 

2010. Rio de Janeiro, IBGE, 2011. In: 

http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/indicado

res_sociais_municipais.pdf . Consultado em 21/07/2014. 
24

 Dados de 2011 constantes da publicação Informações Sócioeconômicas da região administrativa de 

Copacabana (Relatório Preliminar de Informações sobre Práticas Estaduais e Municipais para Micro e 

Pequenas Empresas, Artesãos e Trabalhadores). Rio de Janeiro: SEBRAE/RJ, 2011. In: 

http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1D783D6F8400E04E8

325795700665AE2/$File/NT00047106.pdf. Consultado em 19/07/2014. 

http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/indicadores_sociais_municipais.pdf
http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/indicadores_sociais_municipais/indicadores_sociais_municipais.pdf
http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1D783D6F8400E04E8325795700665AE2/$File/NT00047106.pdf
http://bis.sebrae.com.br/GestorRepositorio/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/1D783D6F8400E04E8325795700665AE2/$File/NT00047106.pdf
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são produzidas a partir disso? Não é possível reduzir a visibilidade da mulher em 

Copacabana a estereótipos, mas é importante pensar em como a mulher é representada 

na cena pública, o que requer um contexto de inserção da imagem feminina.  

 

A literatura e a arte são pródigos em representações dessa mulher, de João do Rio em 

“A alma encantadora das ruas” a Vinícius de Morais com “Garota de Ipanema”; de 

Rubem Braga a Alceu Valença, ambos com “Ai de ti, Copacabana”, livro e música.
25

 

Essa mulher é feminina, bonita, sedutora e discreta. A mulher carioca atual tem também 

a cultura do funk produzindo modelos, mas outros personagens estão em sua companhia 

também recebem atenção midiática, embora não na mesma proporção, e frequentam as 

ruas em exposição de si: 

(Garcia-Roza, 1998, p.45) As coleções de monstruosidade tão caras ao 

século XIX incorporam-se às ruas do bairro. Seres de identidade 

sexual ambígua ou dupla, adultos-crianças e crianças-mulheres, 

deformados ou modificados, qualquer ser habita as ruas de 

Copacabana, ao alcance dos olhos de qualquer passante.  

 

A mulher-imagem hegemônica em Copacabana usa biquíni “fio-dental” até nas ruas 

próximas da orla, roupas de ginástica muito justas e reveladoras e se confunde com os 

apelos eróticos da troca comercial. A mulher-sujeito das ruas não é só essa, e também 

usa roupas discretas, soltas no corpo, não muito decotadas e com poucos adereços e 

quase nenhuma maquiagem. Mulheres mais velhas, por sua vez, exibem seus corpos 

com tranquilidade. Porém, a imagem não pode ser reduzida do visível ao legível apenas, 

mesmo a simbólica. A mulher, nos limites desse estudo, é expressiva da relação corpo-

cidade e dos atravessamentos culturais, políticos, sociais e econômicos que a cidade-

mídia propicia. Assim, as roupas expressam tanto conformidade quanto insubordinação, 

e isso é perceptível no vestuário de moradores dos morros e visitantes dos bairros 

populares que frequentam Copacabana, em que existem resíduos culturais que negociam 

com forças hegemônicas, ao mesmo tempo em que os afrontam.  Do mesmo modo, as 

roupas da copacabanense tradicional também revelam a leitura e apropriação de outros 

extratos sócio-econômicos. 

 

                                                 
25

 Rio, João do. A alma encantadora das ruas. São Paulo, Companhia das Letras, 1997 (coletânea de 

textos publicados na imprensa carioca entre 1904 e 1907) ; Garotade Ipanema, gravada em 1963 com 

melodia de Antônio Carlos Jobim e letra de Vinícios de Moraes; BRAGA, Rubem. Ai de ti, 

Copacabana. -28ª Ed.- Rio de Janeiro: Record, 2010. E Ai de ti Copacabana, música de autoria de 

Alceu Valença, gravada em 2005 e constante do álbum A imbolada do tempo. 
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A eficácia simbólica (Lévi-Strauss, 1996) das trocas que promove as mulheres de 

Copacabana como chamariz de vendas se reflete, de alguma forma, maneira como elas 

se apresentam e interagem com o bairro? Nessa conduta, há expressão de si, mas 

também uma expressão da cultura, do consumo simbólico e da interação social, pois a 

alteridade que compõe a subjetividade e a própria alteridade é uma relação entre 

interioridade e exterioridade. Imagens de vagões do metrô exclusivos para mulheres, 

esculturas de mulheres na areia da praia que não representam o rosto, apenas um corpo 

de costas em que se destaca a bunda, homens com posturas e linguajar agressivo nas 

ruas são a receita para o medo encarnado. Tudo isso é tolerado e naturalizado; o medo, 

então, vai ordenando o espaço público com determinação de quem pode e de quem não 

pode circular por certos espaços e isso resulta muitas vezes na retirada das mulheres do 

espaço público, que não pode circular por determinados locais nem em determinadas 

horas. 

 

Copacabana, expressão de mundos 

Desde a sua fundação, Copacabana fazia (O’DONNEL, 2013, p. 29) “parte do 

repertório e do imaginário dos habitantes da Capital”, produzindo e reverberando um 

universo de significados. O conflito é um traço característico das relações 

aparentemente cordiais que se realizam cotidianamente entre os moradores da praia, os 

prestadores de serviço do morro e os turistas: 

(RESENDE, 2008, p. 55) A Copacabana que entra nos anos 1980 é o 

espaço por onde circulam subculturas múltiplas, forçadas pela 

densidade demográfica crescente a um convívio íntimo, quase 

promíscuo. A proximidade entre o morro que se expande e o asfalto 

que encurta toma daí uma configuração inédita que, mais tarde, se 

reproduzirá muitas vezes pela cidade. 

 

Um efeito já observável é a transformação da narrativas midiáticas sobre o brasileiro, o 

carioca, de alegre, feliz para raivoso, (FREIRE FILHO, 2013), que representam a 

realidade das ruas, paradoxal, em que a rivalidade, a competição com marcas da 

territorialidade e a exclusão são exercidas juntamente com a cooperação e a 

solidariedade, às vezes com primazia, num resultado de “todos contra todos” na partilha 

de marcas de identidade e no reconhecimento geral. 

 

Em Copacabana, a avenida Atlântica recebe muitas passeatas em que as reivindicações 

se intercalam com o humor e a música como agentes da transformação social. A raiva, 
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no entanto, se expressa de forma mais sub-reptícia. Está na fala dos consumidores mais 

velhos, dos motoristas de ônibus, dos taxistas, dos garçons, dos vendedores de bancas 

de revistas e das lojas em geral. Muitos visitantes ou moradores recentes entrevistados 

se referem a uma população mal-humorada, estressada pelos longos trajetos de 

deslocamento trabalho-casa, as más condições dos transportes coletivos, a falta de 

espaços de convivência e lazer, a falta de tempo para que a vida tenha mais qualidade. 

 

A apropriação da cidade se dá por segmentos, aqueles em que se vive e com os quais se 

tem uma história pessoal entrelaçada, e isso ocorre como uma troca simbólica: o que 

está fora constitui o que está dentro dos moradores, e eles constituem a cidade, o bairro, 

a rua. O que se pode chamar de meu é aquilo com o que se lida cotidianamente, aquilo 

que surge como familiar, que serve como suporte de vida e com o qual se pode 

relacionar de forma familiarizada, despreocupada, distraída. Como chamar de meu 

aquilo que me agride e ameaça continuamente, aquilo que deveria ser o meu território? 

 

Copacabana é um bairro com imóveis de tipos muito variados, tendo desde o grande 

apartamento antigo na Av. Atlântica até quitinetes de profissionais informais residentes 

(travestis, prostitutas). A média de moradores por domicílio é de 2,2
26

 e muitos imóveis 

são ocupados por apenas uma pessoa, possivelmente idosa, dado à alta incidência dessa 

faixa etária entre os moradores do bairro. Contudo, a observação mostrou a existência 

de um convívio forçado entre estratos e pessoas de diferentes origens sociais no bairro 

de Copacabana, que pretensamente se autoignoram. Ao mesmo tempo, apontou também 

para a prática de atitudes empáticas nos mesmos lugares onde também se realiza a 

hostilidade: os espaços do comércio. Especialmente em relação aos idosos, que 

demonstram intimidade e são tratados da mesma forma nos supermercados, restaurantes 

a quilo e lojas de roupa. Muitos frequentam esses locais há muitos anos e regularmente, 

inclusive como forma de lazer e acolhimento social.   

 

Que imagens resultam desse cadinho de fragmentos e tensões que podem ser chamadas 

de Copacabana? Algumas estão aqui e, se não expressam a totalidade do bairro, são 

partículas da realidade que contribuem para a formação do tecido social que estutura a 

vida lá. As mensagens que são trocadas entre os moradores e entre moradores e 

                                                 
26

 In: http://populacao.net.br/populacao-copacabana_rio-de-janeiro_rj.html. Consultado em 20/07/2014.  

http://populacao.net.br/populacao-copacabana_rio-de-janeiro_rj.html
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visitantes fazem as coisas existirem também como mensagens, as quais, por sua vez 

adquirem a realidade que é atribuída exclusivamente às coisas. 
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