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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo compreender como acontecimentos espontâneos 
e ou provisórios que têm o som como um dos principais vetores, redesenham 
provisoriamente quarteirões e esquinas da avenida mais emblemática da capital paulista. 
Como objeto empírico foram eleitas atrações protagonizadas por artistas de rua, que se 
instalam provisoriamente em pontos estratégicos da avenida Paulista, cuja ação 
promove o ajuntamento de corpos, redesenha temporariamente trechos da calçada como 
bolha-acústica. Metodologicamente o trabalho é estruturado por meio de pesquisa 
bibliográfica e documental e quanto aos diversos pontos da avenida Paulista ocupados 
por artistas de rua, elegemos o que acontece na esquina da avenida Paulista com a rua 
Augusta por se constituir como um espaço disputado entre os diversos artistas e por ser 
um trecho de intenso e contínuo fluxo de pedestres. 
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Corpo do trabalho 

Introdução 

 
No ano que completou 70 anos, o MASP – Museu de Arte de São Paulo - abriu seu 

ciclo de exposições com a coletiva Avenida Paulista. A avenida, que é o endereço do 

museu, foi tema da mostra que teve como objetivo principal evidenciar a tensão e a 

ambivalência que a caracterizam. A exposição foi composta por mais de 150 obras de 

57 artistas e apresentou diferentes olhares sobre a avenida que é considerada ao mesmo 

tempo cartão-postal e local de embates sociais e políticos, símbolo de progresso e de 

violência. A exposição que ficou aberta à visitação pública de fevereiro a maio de 2017, 

foi organizada em dois segmentos. O primeiro reuniu telas, objetos e cartazes históricos, 

fotografias e registros de performances realizados entre 1891 e 2016. O segundo 

segmento foi composto por 14 projetos comissionados para a exposição que 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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apresentaram (seus olhares sobre) as vivências contemporâneas e as diversas facetas de 

um espaço público emblemático, pulsante e contraditório. Dentre os projetos 

destacamos o realizado pela artista Rochelle Costi que trouxe os artistas de rua para 

dentro do museu por meio de sua videoinstalação Negócios à parte2. O projeto é 

assinado pela artista e por Renato Firmino, catador de materiais recicláveis, pintor e 

dono do carrinho de madeira que serviu de suporte para exibição do vídeo gravado na 

avenida Paulista entre junho de 2016 e fevereiro de 2017, que teve como meta registrar 

pequenos acontecimentos e acompanhar personagens apartados do perfil corporativista 

da região. 

Dentro da proposta da mostra de abordar as vivências contemporâneas da avenida, o 

projeto de Rochelle Costi nos chama a atenção tanto por questionar o que é arte por 

meio da incorporação do carrinho de Renato Firmino como elemento artístico integrante 

de sua obra, como por se mostrar sensível aos artistas anônimos de rua que compõem a 

vida da Paulista. Não há dados oficiais sobre o número de artistas e tipo de 

manifestações que ocorrem na Paulista diariamente e principalmente aos fins de 

semana, mas ao longo dos seus quase 3 km muitos artistas ou aspirantes realizam suas 

apresentações alterando de forma provisória o entorno e quase sempre tendo o som 

como vetor para capturar a atenção e seduzir a escuta do pedestre.  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo compreender como 

acontecimentos espontâneos e ou provisórios que têm o som como um dos principais 

vetores, redesenham provisoriamente quarteirões e esquinas da avenida mais 

emblemática da capital paulista. Como objeto empírico foram eleitas atrações 

protagonizadas por aspirantes a artistas, ou artistas de rua, que se instalam 

provisoriamente em pontos estratégicos da avenida Paulista, cuja ação promove o 

ajuntamento de corpos que compromete parcialmente a circulação local e ao mesmo 

tempo, redesenha temporariamente trechos da calçada, ora como um palco quando 

realizam suas performances embaladas por sonoridades programadas, ora como bolha-

acústica quando o som é a atração principal. Para a compreensão do fenômeno 

apresentado recorremos aos estudos de Lucrécia D´Alessio Ferrara (2009) que 

compreende cidade como invenção humana em constante transformação, composta de 

fixos e fluxos, de espaços previstos e de lugares inesperados e provisórios, e também 

                                                 
2 Disponível em: < http://rochellecosti.com/following/rochellecosti.com/Negocios-a-parte-2017>. Acesso 
em: 12 jul. 2017. 
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como resultado e resultante de trocas e trânsitos comunicativos de toda ordem. As 

contribuições de Berry Blessner (2009) sobre a arquitetura aural (aural architecture), os 

questionamentos de Juhani Pallasmaa (2005) sobre o ocularcentrismo da arquitetura 

ocidental e a perspectiva de Norval Baitello (2005, 2008) sobre a hipertrofia da visão e a 

sedação dos corpos inseridos no universo das imagens técnicas e do nulodimensional, 

atuam também como orientadores para a compreensão do fenômeno em questão cuja 

materialidade (sonora) tem potencialidade em atuar na percepção e nos processos 

comunicativos da cidade e na cidade. Portanto, metodologicamente o trabalho é 

estruturado prioritariamente por meio de pesquisa bibliográfica e documental e quanto 

aos diversos pontos da avenida Paulista ocupados por artista de rua diariamente, 

elegemos o que acontece na esquina da avenida Paulista com a rua Augusta em frente 

ao shopping Center 3. Um espaço disputado entre os artistas e os artesões devido à 

intensa e contínua concentração de pedestres. 

 

Avenida Paulista: um exemplo de ocularcentrismo arquitetônico?  

A avenida Paulista, no decorrer de sua história, passou por inúmeras reformas e, pouco 

mais de cinco décadas após sua inauguração, realizada em 1891, deixou sua vocação 

residencial, exilou grande parte de seus casarões, verticalizou-se com edificações 

imponentes e exuberantes, alargou seu leito carroçável, criou e reformou seus calçadões, 

para torna-se um dos principais centros financeiros da cidade e símbolo de progresso 

científico e econômico.  

Ao transitar pela avenida Paulista, seja no sentido Consolação (Praça Marechal 

Cordeiro de Farias) ou no sentido Paraiso (Praça Oswaldo Cruz), o transeunte atento e 

sensível aos estímulos que podem surgir de diferentes fontes e direções percorre uma 

via elevada, de natureza híbrida e dinâmica. A diversidade de usos e pessoas já havia 

sido apontada nos anos de 1960 por Jane Jacob, em Morte e vida de grandes cidades, 

como uma das importantes bases para a vitalidade e segurança das ruas e avenidas. É 

certo, portanto, que uma avenida plural como a Paulista, oferece ao pedestre uma 

fruição com suas diversas configurações (formas) e funções (comercial, residencial, de 

lazer), propiciando um deslocamento mais prazeroso. Uma realidade muito diferente da 

vivida em outros pontos da cidade, onde o pedestre disputa espaço com os veículos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4

automotores, mobiliários urbanos (lixeiras, telefones públicos, postes de iluminação e 

outros) e se desloca entre estreitas calçadas de conservação questionável.  

Nos seus quase 3 km, o planalto, que ainda figura como o mais emblemático da 

megalópole paulistana, apesar das modernas avenidas Faria Lima e Luís Carlos Berrini, 

frequentemente é cenário e personagem de manifestações e celebrações de toda natureza 

reverberadas pela mídia. Sede de empresas (de diversos setores, como telemarketing e 

radiodifusão), a avenida Paulista conquista destaque e preferência também como 

centralidade cultural e de lazer, abrigando museus, teatros, salas de cinema e institutos.  

As vitrines e as torres, de projetos arquitetônicos arrojados e expressivos, que 

disputam o status de marco referencial da avenida, mantêm, dos padrões urbanísticos de 

origem, o alinhamento da fachada com a testada do terreno, o que rende à via uma 

amplidão espacial particular. Desta forma, para o pedestre, seu olhar não encontra 

obstáculos significativos e consegue antecipar o que os seus pés vão percorrer, aliás, a 

paisagem visual parece ser o aspecto mais valorizado na organização espacial da 

avenida. Será a avenida Paulista mais um exemplar do “ocularcentrismo” arquitetônico 

e paisagístico identificado e criticado por Juhani Pallasmaa em Os olhos da pele – A 

arquitetura e os sentidos? O paradigma visual apareceu de forma preponderante nas 

obras dos arquitetos modernistas e desencadeou o que Pallasmaa denomina de “autismo 

arquitetônico”. Para o autor finlandês, a supervalorização das dimensões intelectual e 

conceitual da arquitetura de imagens visuais, a transformou em um “meio de expressão 

e um jogo artístico intelectual desvinculado das conexões sociais e mentais essenciais, 

perdendo a temporalidade quando busca impacto instantâneo” (PALLASMAA, 2011, p. 

37). Esta percepção é compartilhada pelo autor de Spaces speak, are you listening? 

Experience aural architecture (2009), Barry Blesser, para quem a cultura 

contemporânea orientada para a comunicação visual tem pouco apreço pela audição e, 

portanto, atribui pouco valor à consciência espacial sonora. A arquitetura sonora, ou 

“arquitetura aural” (aural architecture), como denomina Blesser, refere-se às 

propriedades de um espaço que pode ser experimentado através da audição. Trata-se de 

um importante e negligenciado aspecto da estrutura espacial que “além de fornecer 

pistas acústicas que podem ser interpretadas como objetos e superfícies, pode 
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influenciar nosso humor e associações. Embora possamos não estar conscientes de que a 

arquitetura aural seja em si um estímulo sensorial, reagimos a isso” (2009, p. 2)3.  

No caso da avenida Paulista, muitas das edificações que se tornaram sua 

referência foram construídas por renomados escritórios de arquitetura entre os anos de 

1950 e 1970, tais como o MASP, Museu de Arte de São Paulo, em 1947, o Conjunto 

Nacional em 1958, a Fundação Cásper Líbero e a Gazeta, em 1944 e 1950 

respectivamente, e o Teatro Popular do SESI em 1977. Período em que a economia 

baseada na produção industrial, no trabalho assalariado e no consumo de bens materiais 

se consolidava ao mesmo tempo em que imortalizava na cidade seus valores e estrutura 

cognitiva por meio de símbolos arquitetônicos funcionais e visualmente 

exuberantes/memoráveis. Portanto, o cuidado e o apreço em relação aos aspectos 

visuais da avenida foram e continuam sendo notáveis e tendem a capturar e direcionar o 

olhar do transeunte. No entanto, considerando que “toda experiência comovente com a 

arquitetura é multissensorial” (PALLASMAA, 2011, p. 39) e sem ignorarmos os 

aspectos táteis, olfativos e gustativos, nos perguntamos: como a dinâmica dos artistas de 

rua compõem a arquitetura aural ou sonora da avenida Paulista do século XXI?  

 

Avenida Paulista: dimensão sonora movente e múltipla 

Ao inclinarmos nossos ouvidos e corpos para a Paulista, reconhecemos que cada cidade, 

avenida e rua têm características sonoras particulares, resultantes da articulação entre 

técnicas, funções e usos do espaço vivido. Portanto, a arquitetura aural ou a dimensão 

sonora da avenida Paulista é essencialmente plural e composta por materialidades, 

formas e padrões que a constituem, pelo desenho de sua topografia e também pelas 

relações político-sociais normatizadas ou reinventadas no cotidiano pelos seus cidadãos. 

Como observamos anteriormente, tanto pelos aspectos históricos e arquitetônicos como 

pelos políticos e econômicos, há uma preocupação com a visualidade, mas que não 

impossibilita a manifestação de outras dimensões, como a sonora. Localizada em um 

dos pontos mais altos da cidade, a avenida, que até os anos de 1950 abrigava residências 

                                                 
3 Tradução livre. No original: “In addition to providing acoustic cues that can be interpreted as objects 
and surfaces, aural architecture can also influence our moods and associations. Although we may not be 
consciously aware that aural architecture is itself a sensory stimulus, we react to it.” (BLESSER, 2009, p. 
2) 
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dos barões do café e posteriormente da elite da indústria, era percorrida por bondes, 

carruagens e sentida pelos pés. Passados mais de 120 anos, as dimensões sonoras da 

avenida Paulista acompanham a sua dinâmica e multiplicidade de funções e por vezes 

disputa com as imagens o protagonismo da saturação com seus signos sonoros. A média 

de 75 dB (decibéis) aferida em 25 de abril de 2014 na avenida confirmou o que já se 

sentia no corpo, o excesso de ruídos. Comandado pelo transporte público e veículos de 

carga, a polifonia da avenida Paulista é composta também por buzinas, britadeiras, 

helicópteros, vendedores ambulantes e transeuntes4. A média apresentada ultrapassa os 

55dB recomendados pela Organização Mundial da Saúde para evitar prejuízos à saúde, 

como perda progressiva da audição, estresse, insônia, problemas cardíacos, dentre 

outros. Durante o período mais ruidoso, ou seja, das 8h às 9h, os sons se sobrepõem, 

concorrem pela atenção do transeunte que se desloca sobre rodas e acompanha a cidade 

através do enquadramento de um veículo automotor particular ou coletivo, ou do 

pedestre quando este não está “protegido” por sua paisagem sonora particular.  

Os ruídos dos passos dos pedestres se confundem e se misturam com as diversas 

arquiteturas aurais que continuamente se formam e se dissolvem ao longo da avenida, 

cujo desenho se assemelha a um corredor que sedia diversos acontecimentos 

previamente determinados como passeatas, manifestações, paradas, marchas, 

comemorações de diversas naturezas que, além de estratégias visuais, quase sempre 

recorrem a recursos de produção, amplificação e reprodução sonora – de apitos, 

vociferações, instrumentos de percussão a potentes amplificadores de sons. Mas as 

dimensões sonoras da avenida Paulista também são compostas por acontecimentos 

espontâneos e provisórios que redesenham seus quarteirões e suas esquinas compondo 

diversas espacialidades singulares. São exemplo as ações protagonizadas por aspirantes 

a artistas, ou artistas de rua que, ao se instalarem provisoriamente em pontos 

estratégicos, insistem em conquistar a atenção e o ouvido de quem circula pela avenida, 

criam o que Elizabeth Goldfarb Costa denominou de “espaço-bolha”. De acordo com as 

definições da arquiteta, o referido conceito está relacionado justamente a este redesenho 

do espaço urbano promovido pelas ocupações provisórias. No caso analisado pela 

                                                 
4 A medição dos níveis de ruídos da avenida foi realizada pela primeira vez no vão livre do MASP no Dia 
Internacional da Conscientização sobre o Ruído pela ProAcústica – Associação Brasileira para a 
Qualidade Acústica. Disponível em: <http://www.proacustica.org.br/noticias/clipping-sobre-
ac%C3%BAstica-e-temas-relacionados/ru%C3%ADdos-na-avenida-paulista-causam-danos-%C3%A0-
sa%C3%BAde.html>. Acesso em 07 de junho de 2014. 
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autora, os espaços-bolhas são realizados por vendedores ambulantes nos entornos dos 

locais onde se realizam eventos coletivos, como os estádios de futebol. Trata-se de um 

processo que amplia a gama de usos do espaço urbano onde “os repertórios em jogo (o 

do espaço dado e o do espaço criado) permeiam-se, permitindo que ele se torne lúdico, 

imprevisível, perceptivo e passível de adquirir mais informação e significação” 

(COSTA, 1989, p. 52).  

Artistas de rua na Avenida Paulista: bolhas acústicas, efemeridade e redesenho  

Na avenida Paulista, o redesenho provisório do espaço tem a imagem e o som como 

importantes vetores, sendo os artistas de rua e a heterogeneidade do público, os 

personagens que provisoriamente povoam e compõem o espaço-bolha. Desde maio de 

2013 a lei municipal 15.7765 assegura ao artista a apresentação em espaço público, além 

da comercialização de artigos autorais como CDs, DVDs, camisetas, livros e peças 

artesanais. Outro fator que tem contribuído para que mais artistas, em especial músicos, 

se apresentem em diferentes quadras da avenida Paulista é o seu fechamento para 

veículos aos domingos, das 9h às 17h, desde 18 de outubro de 2015. Diante deste 

cenário, das particularidades econômicas e do intenso fluxo de pedestres que circulam 

pela avenida Paulista alguns artistas, pela insistência e periodicidade, já se tornaram 

personagens “habituais”, como é o caso dos covers de Elvis Presley e Michael Jackson.  

Figuras 01 e 02: Palco ou calçada? Espaços-bolha, Bolhas-acústicas da e na avenida 

Paulista. 

                                                 
5 Lei Municipal 15.776 disponível em: < 
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=30052013
L+157760000>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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Fonte: Folha de S. Paulo 6 

 

Matheus, Davi e Felipe Gomes são irmãos e realizam o cover de Michael Jackson desde 

2010 na calçada da avenida Paulista em frente ao shopping  Center 3. Conhecido como 

Irmãos Jackson, eles dividem o espaço com Márcio Henrique Aguiar que incorpora 

Elvis Presley. Os artistas delimitam visualmente seus espaços de encenação e 

coordenam suas performances por meio do ritmo, da melodia e da sonoridade 

cuidadosamente amplificada através da caixa acústica que os acompanha. Por instantes, 

naquele trecho, o espaço urbano configura-se como um auditório provisório, resultado 

da aproximação de corpos cuja mobilização tem o som como vetor de captura, de 

persuasão. Em outras palavras, o som tecnicamente amplificado atua como um magneto 

que, em diálogo com os recursos visuais do artista e do entorno, cativa a atenção dos 

transeuntes e redesenham a esquina da avenida Paulista com a rua Augusta onde se 

localiza o shopping Center 3. O aparecimento de artistas, de forma aleatória ou 

programada, em plena avenida não pode ser considerado uma novidade, pois basta 

caminhar pelas suas calçadas, principalmente aos finais de semana, para encontrar 

diversas atrações que disputam entre si o espaço, com artesões e outros vendedores 

ambulantes.  

 

                                                 
6 Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1498198-covers-de-michael-jackson-
e-elvis-presley-disputam-calcada-no-cartao-postal-de-sp.shtml>. Acesso em: 10 jul. 2017. 
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Figuras 03 e 04: Na valorizada esquina da avenida Paulista com a Rua Augusta, 

artesanatos, sons e corpos redesenham a calçada.  

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora. 

No entanto, a ocupação de determinados trechos da avenida Paulista pode ser 

entendida como uma ampliação da gama de usos e funções do espaço público 

estabelecidos pela tecnosfera. Psicosfera e tecnosfera são as categorias anunciadas por 

Milton Santos (1994) para abordar as manifestações do espaço, em especial o urbano. A 

tecnosfera refere-se às técnicas e tecnologias usadas pelo homem na sua relação com o 

espaço e a psicosfera refere-se ao espaço vivido, dinamizado pelos usos. A articulação 

entre as duas categorias é inevitável e passível de tensões, como é o caso da ocupação 

diária da calçada da Paulista, sobretudo pelos artistas de rua e comércio informal.  

Programada para funcionar como passagem, deslocamento, o uso pelos artistas 

de rua promove o ajuntamento de corpos que compromete parcialmente a circulação 

local e motiva as reclamações de alguns pedestres. Ao mesmo tempo, as atrações 

redesenham temporariamente trechos da calçada como bolha-acústica quando o som é a 

atração principal. A dimensão sonora de cada espaço-bolha, parcialmente absorvida 

pelas paredes-corpos, reverbera ao longo das quadras, mistura-se residualmente com 

outras fontes e eventos sonoros, e compõe a arquitetura aural da avenida. Portanto, de 

lugar de passagem, diferentes trechos da avenida Paulista são transformados 

provisoriamente em espaços-bolha, ou para sermos mais específicos, em bolhas-

acústicas, ou seja,  lugares privilegiados, lúdicos, e coletivos de pausa, de aproximação 

de corpos. 
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Figura 05: Melhor ângulo 

 
 

Fonte: O Estado de São Paulo7  

Nos diferentes trechos da avenida Paulista onde ocorrem as atrações que 

envolvem algum tipo de elemento sonoro, amplificado ou não, o ajuntamento de 

pedestres desafia os limites do espaço interpessoal, ou seja, na disputa por um melhor 

ângulo de visualização ou em decorrência do envolvimento com o ambiente criado, em 

muitos momentos a distância social é ultrapassada em direção à distância pessoal. O 

antropólogo Edward T. Hall (1977, p. 106 - 108), em suas pesquisas sobre seres 

humanos em situações sociais, identifica quatro tipos de distâncias – a íntima, pessoal, 

social e pública; e nos chama a atenção para o fato de que as distâncias medidas em suas 

pesquisas variam um pouco de acordo com as diferenças de personalidade e fatores 

ambientais. Hall (1977, p. 111) define distância social como aquela praticada em 

negócios impessoais, reunião social informal, nas quais há pleno domínio visual do 

ambiente e interlocutor(es), mas os recursos do tato não são acessíveis e/ou previstos. 

Para se referir à distância pessoal, Edward Hall nos convida a imaginarmos “uma 

pequena esfera ou bolha protetora, que o organismo mantém entre si e os demais” 
                                                 
7 Disponível em: < http://fotos.estadao.com.br/galerias/alias,musicos-de-rua-da-avenida-paulista,2544>. 
Acesso em: 12 jul. 2017. 
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(1977, p. 110). Nesta aproximação, o tato pode ocorrer com facilidade, o olfato pode 

identificar odores que, juntamente com os demais sentidos, coordena a movimentação 

do corpo no espaço coletivo. Esta consciência da movimentação do corpo em um espaço 

compartilhado, Hall (1977, p. 110) chama de senso “cinestésico da proximidade”, que 

decorre das possibilidades em relação ao que cada participante possa causar ao outro, 

com as suas extremidades corporais. Tais considerações nos permitem deduzir que o 

ambiente, construído por meio de sonoridades, visualidades e dos estímulos produzidos 

pela corporeidade concreta, inaugura uma distância intermediária entre a social e a 

pessoal. A bolha-protetora de Hall (1977) é relativizada nos auditórios provisórios da 

avenida Paulista, pois o corpo emerge como catalisador da comunicação humana e da 

configuração de um ambiente comunicacional que temo som como vetor.  

Considerações Finais 

A dimensão sonora é parte integrante da cidade e, embora negligenciada pela lógica que 

elege a visualidade como parâmetro norteador de regulamentações e ações que 

normatizam os diversos espaços urbanos, interage na sua relação com as pessoas. A 

atuação de artistas de rua, em especial músicos, na avenida conhecida e reconhecida, 

principalmente midiaticamente, pela sua dimensão visual nos convida a refletir sobre a 

construção de ambientes comunicacionais provisórios que tem o som e a força 

comunicativa do corpo presente como vetores desencadeadores. Como nomeamos, as 

inúmeras atrações do caleidoscópio sonoro que compõem a arquitetura visual, e 

principalmente, a arquitetura sonora da avenida Paulista, podem ser entendidas bolhas 

acústicas provisórias que colaboram para reforçar/corroborar a vocação da cidade como 

lugar de encontro, de trocas comunicativas ou, nas palavras de James Hillman, como 

lugar de alma que “precisa propiciar o encontro de olhar, portanto, precisa de lugares 

para o contato humano do olhar” (1993, p. 41). 
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