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Resumo

A moda, enquanto conjunto de gostos e modos de agir, viver e sentir, imprime por 

suas prescrições um ritmo ao tempo social, fazendo advir essa sensação do «tempo 

vivido». Cotidianamente, os sujeitos constroem suas aparências, vestem ‑se e investem‑

‑se de valores articulados pelas prescrições da moda, que são apreendidos por meios 

diversos, incluindo os corpos vestidos que se entrevêem pelas ruas das cidades – as 

passarelas do cotidiano. Em todos esses, de forma contratual, e mesmo no contato ao 

estarem juntos pelas ruas, presentificam ‑se identidades firmadas nos ciclos dos cultos 

da aparência – estilos de vida, comportamentos e corporeidades concretizadores de 

modelos que formalizam modos de existência propagados nos programas narrativos 

de busca subjetal do «estar na moda». Tais práticas são compostas por pequenos atos 

que, no engendrar da rotina, acabam sendo encobertos pela repetição e pelo automa‑

tismo. Atos pequenos, mas sérios, como os do vestir cotidiano, no qual a inteligência 

sintagmática do sujeito é empregada e aí são articulados os modos da moda pelos quais 

os sujeitos podem ainda vir a incorporar traços diferenciais ao seu cotidiano. É nas pas‑

sarelas cotidianas, as ruas das cidades, que esses corpos vestidos se entrevêem. Ruas 

como a Oscar Freire, em São Paulo, que conta com o arranjo e disposição de estabele‑

cimentos comerciais de moda por boa parte de sua extensão total e conta ainda com 

algumas ruas que a atravessam e dão continuidade à sua temática. Local que passou 

por drásticas reformas em 2006, com o aterramento dos fios elétricos, alargamento e 

uniformização das calçadas, bem como com a instalação de bancos e plantio de árvo‑

res. Cerca de uma década depois, com menos estabelecimentos comerciais de «luxo» 

e com certa precarização de calçadas e mobiliário urbano, essas mudanças ainda se 

fazem sentir pelo corpo dos sujeitos circulam. Questiona ‑se o modo como os compo‑
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nentes desse espaço comercial fazem sentir a rítmica da rua e, assim, passam a pres‑

crever as práticas que se dão no local. Embasando ‑se na semiótica discursiva de A.J. 

Greimas, na sociossemiótica de Landowski e nos estudos sobre semiótica plástica de 

Jean ‑Marie Floch e Ana Claudia de Oliveira, os estudos foram desenvolvidos na busca 

por compreender a composição que faz ser os modos da rua e, assim, de um dos muitos 

modos da cidade de São Paulo.

Palavras ‑chave: sociossemiótica, moda, modos de rua. 

1. MODA, MODOS, MANEIRAS DE VIVER (N)A CIDADE

Muito além das maneiras de vestir ‑se, a moda é gênero, estilo de conduta, conjunto 
de opiniões, de gostos, de modos de agir, viver e sentir coletivos. A moda é a vida 
vivida que se constrói e é construída pelo consumo, de maneira cíclica e movente, 
sendo parte constituinte dos ciclos socioeconômicos, políticos e culturais (Cle‑
mente, 2015). Por suas prescrições, a moda imprime um ritmo ao tempo social e 
faz advir, como articula Landowski (2012, p. 93), essa sensação do «tempo vivido».

Cotidianamente os sujeitos constroem suas aparências, vestes, cabelos, orna‑
mentos, etc. Vestem ‑se e investem ‑se de valores articulados pelas prescrições da 
moda, que são apreendidos por meios diversos, quer pela mídia impressa ou tele‑
visiva, pelos corpos vestidos das novelas ou nos blogs e redes sociais, quer pelos 
sujeitos de corpos vestidos que se entrevêem pelas ruas das cidades, as passarelas 
do cotidiano. Em todos esses meios, de forma contratual, no contato pelas ruas, 
presentificam ‑se identidades firmadas nos ciclos dos cultos da aparência: estilos 
de vida, comportamentos e corporeidades concretizadores de modelos axiológi‑
cos poderosos, que formalizam modos de existência propagados nos programas 
narrativos de busca subjetal do «estar na moda».

Esses sujeitos de corpos (in)vestidos manifestam ‑se nas diversas encenações 
do cotidiano. Nas ruas ou em vitrinas, a aparência construída se faz ser vista em 
um jogo imperativo de visibilidades, na dinâmica que rege as relações sociais 
mediadas pelo consumo. É inserido nesse fluxo performático que aqueles que 
o integram podem descobrir ‑se no gosto pelas aparências, de si e do outro com 
o qual interage. Essa aparência, suas marcas de permanência e transformação, 
não seriam guiadas por algo sem relevo, mas por interações sensíveis que fazem 
sentir e que fazem ser o sujeito, entendendo ‑se como um dos alicerces de sua 
construção identitária. 

São diversas as manifestações da moda e os meios para estudá ‑la. Tendo como 
objeto de estudo a construção identitária do sujeito pela moda, observam ‑se as 
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aparências circulantes nos corpos vestidos pelas ruas das cidades: os «desfi‑
les do cotidiano» – corpo vestido do sujeito em relação ao corpo «vestido» da 
cidade. A formação do corpus se dá pela seleção de ruas emblemáticas do comér‑
cio e consumo de moda, bem como a moda que por elas circulam. Ruas como a 
Oscar Freire e arredores, em São Paulo, são locais emblemáticos, de constante 
movimentação, mutação e ressignificação. Essas ruas ora se desenvolvem de 
maneira orgânica, ora são reformadas e reorganizadas por iniciativas dos pode‑
res públicos e/ou privados, compondo destinadores fortes, complexos e, muitas 
vezes, gerando relações extremamente polêmicas. O que buscamos compreen‑
der neste fragmento da pesquisa realizada é, justamente, como a Oscar Freire se 
torna numa rua emblemática dos Jardins e da cidade de São Paulo. Nesse cenário, 
questiona ‑se como, no arranjo dos formantes de uma plástica sincrética desse 
lugar espaço comercial, se sente a plasticidade e a rítmica da rua que prescreve 
e ordena, em grande parte, as práticas que lá se dão. Por fim, tratar ‑se ‑á ainda de 
compreender como, nesse sincretismo, a rua Oscar Freire torna ‑se locus dessas 
práticas e a constitui numa singularidade em relação a outras ruas de São Paulo.

Nomeada em homenagem ao médico nordestino Dr. Oscar Freire de Carvalho 
(1882 ‑1923), a rua Oscar Freire localiza ‑se nos Jardins, zona centro ‑oeste e região 
nobre da cidade de São Paulo. Tem cerca de 2,6 km de extensão e compreende áreas 
residenciais e comerciais (Fyskatoris, Braga, 2014). Como o arranjo e disposição de 
estabelecimentos comerciais de moda se estendem um pouco além da rua, nosso 
estudo abrange um pouco de seu entorno, como sinalizado na figura que segue:

	

FIGURA 1. O mapa acima localiza a rua Oscar Freire, que tem início na Alameda Casa Branca (não mostrada 
no mapa), mas é entre a Rua Padre João Manoel e a Avenida Rebouças que prevalece a área comercial 
(Fyskatoris; Braga, 2014). A linha vermelha sinalizada segue o trajeto analisado na rua Oscar Freire, 
entre as ruas Dr. Melo Alves e Padre João Manuel, e o traçado verde engloba os trechos nas ruas dos 
arredores também objetos de análises (entre as ruas Oscar Freire e Alameda Lorena – sinalizadas com os 
traços roxos): rua da Consolação, rua Bela Cintra, rua Haddock Lobo e rua Augusta. Fonte: Google Mapas. 
Disponível em: <https://www.google.com.br/maps>. Acesso em: 29 set. 2016.
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Esse trecho delimitado conta com diversos estabelecimentos comerciais que 
oferecem tanto produtos quanto serviços, abrangendo diversos modos de con‑
sumo, contando principalmente com comércio de peças de vestuário e acessó‑
rios. Outrora uma rua repleta de cortiços e casebres, é nesses que, aos poucos, 
se foram instalando estabelecimentos comerciais. Na tentativa de apagar os tra‑
ços de simplicidade e pobreza de outros tempos, reformulam ‑se as fachadas que 
estão à altura dos olhos, reescrevendo os modos dessa rua em meio da cidade. 

No entanto, esses traços mantêm ‑se no alto de muitos desses estabelecimen‑
tos, deixando ainda entrever eiras (e por vezes beiras) que dão a ver a São Paulo 
de então:

		

FIGURAS  2A  E  2B: Nessas imagens podemos ver tanto a fachada de um estabelecimento comercial que 
foi totalmente reformulado – à esquerda, na fachada da loja da marca Melissa – que normalmente se 
encontram nas esquinas ou com um grande recuo da calçada, quanto de estabelecimentos comerciais que 
mantém, ao alto, uma estrutura residencial de outros tempos, mas que, à altura dos olhos, reformula suas 
fachadas para a apreciação dos passantes. Fonte: Acervo pessoal.

Por conseguinte, atualmente a Oscar Freire configura ‑se pela concentração 
de lojas (e serviços) que constroem percursos a serem percorridos pelo consumi‑
dor que vão além da própria rua, contando, assim, com imbricamentos que dão 
continuidade à sua temática comercial, como as ruas Bela Cintra, Haddock Lobo 
e Augusta. No comparativo entre essa rua e seu entorno é possível apreender a 
Oscar Freire, pois, como postula Greimas (1981, p. 115), «[...] um lugar qualquer só 
pode ser apreendido se o fixamos em relação a um diferente, que ele só se define 
por aquilo que ele não é»: o sentido só se constrói pela diferença. 
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Há cerca de uma década, em 2006, a rua passou por drásticas reformas, com 
o aterramento dos fios elétricos, alargamento e uniformização das calçadas, bem 
como com a instalação de bancos e plantio de árvores (Castilho et. al., 2014). Atual‑
mente, apesar de certa precarização das calçadas e do mobiliário urbano, essas 
mudanças ainda se fazem sentidas pelo corpo dos sujeitos que por lá circulam. 

Ao observar tal composição da rua, verificam ‑se elementos que a configuram 
como uma passarela do cotidiano, uma estrutura destinada ao passear, na qual 
percebe ‑se uma diversidade de componentes que a tornam singular em meio à 
cidade que a engloba. 

	

 
FIGURAS 3A E 3B: Acima, imagens do trecho delineado da rua Bela Cintra, próximo à esquina com a rua 
Oscar Freire. Vê ‑se que árvores e postes de iluminação tomam conta do espaço que seria reservado ao 
pedestre. O calçamento irregular das calçadas em uma rua relativamente íngreme, que sobre em direção 
à Avenida Paulista, também dificulta o andar do pedestre. Fonte: Acervo próprio.

 
FIGURAS 4A E 4B: No trecho estudado da Oscar Freire, as calçadas são uniformizadas e largas – desde a 
reforma feita –, as árvores ocupam um espaço bem delimitado e os postes de iluminação não ocupam 
tanto da calçada, permitindo um transitar mais despreocupado. Fonte: Acervo próprio.
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Tal diferença entre a composição das ruas é crucial para que a Oscar Freire se tor‑
nasse singular no que tange ao estar na cidade. Sua horizontalidade predominante 
nesse trecho, em comparação às ruas íngremes de seu entorno, facilitam o caminhar 
que, com o aterramento de fios elétricos, padronização e ampliação das calçadas, 
melhoria na sinalização urbana e numa continuidade temática do comércio e con‑
sumo de moda (e modos), tornariam esse trecho da rua uma totalidade em si, uma loca‑
lidade particular de consumo em meio à cidade. Mas, como se configura esse local?

2. OS VÁRIOS SISTEMAS QUE COMPÕEM A OSCAR FREIRE

De acordo com Greimas e Courtés (2011, p.  177), uma localidade como essa, no 
meio da cidade, pode ser considerada como um objeto construído que «pode ser 
examinado do ponto de vista geométrico, [...] psicofisiológico [...] ou sociocul‑
tural» e, compreender a composição desses espaços, possibilitaria uma leitura 
da sociedade que por esses locais (con)vive. A configuração da Oscar Freire será 
então analisada como uma espacialidade tecida, mas que é experienciada, pro‑
vada (Landowski, 2015), e que organiza práticas espaciais que delineiam um 
«estilo de vida» dos Jardins.

Em seu arranjo, o trecho analisado conta com cinco entrecruzamentos, sendo 
cada um deles formados por quatro esquinas: quatro ângulos retos que apontam 
para a mesma centralidade e, assim, permitem uma visão geral da rua em sua hori‑
zontalidade continuada, mas que, tanto para pedestres quanto para carros, provo‑
cam uma parada ou mesmo um andar mais cauteloso, interrompendo momenta‑
neamente o seu locomover ‑se, numa não ‑continuidade do trajeto que é percorrido.

FIGURA  5: Na imagem acima observa ‑se, a partir da perspectiva do carro, uma das esquinas da Oscar 
Freire, no cruzamento com a rua Bela Cintra em que carros e pedestres continuam seu trajeto na rua 
enquanto o caminho não é permitido para aqueles que percorrem a extensão da rua Bela Cintra. Fonte: 
Google Maps. Disponível em: <www.googlemaps.com>. Acesso em: 26 Jun 2017.
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As alargadas e padronizadas calçadas que, aliadas ao aterramento dos fios 
e à horizontalidade do local, permitem um transitar contínuo, por oposição ao 
movimento pausado no atravessar das ruas, orientado pelo sinaleiro – o qual, 
observa ‑se, é instalado somente para os carros – que se abre para os automóveis 
de um lado e, de outro, permite a passagem dos muitos pedestres que seguem o 
movimento de outros passantes ou mesmo observam o cenário para checar se já 
é seguro atravessar. 

Ao mencionar a circulação de carros na Oscar Freire, fala ‑se quase exclusi‑
vamente de carros (e motos) pois, em particular, ocorre nela um isolamento dos 
transportes públicos: não circulam ônibus e não há (ainda) estações de metrô 
muito próximas a esse trecho. Quando, no contexto brasileiro – considerando 
tanto o discurso midiático quanto a própria composição da cidade –, os carros 
são construídos euforicamente enquanto sujeitos investidos de valores1 que, 
como as roupas, compõem a aparência do sujeito que circula e/ou desfila pelas 
ruas, enquanto os seus valores financeiros são convertidos em valores semân‑
ticos. O mesmo investimento é inversamente proporcional quando se fala dos 
transportes públicos: ônibus que, pelo preço mais acessível, se propõe a transpor‑
tar, em especial, aqueles que não têm poder aquisitivo e, dentro desse, os sujei‑
tos encontram ‑se todos sem tanta distinção ou diferenciação sob a perspectiva 
daqueles que veem da rua o ônibus que passa. Circular coletivo que é assim dis‑
forizado ao dificultar a individuação tão buscada pelos sujeitos que frequentam 
essa rua e que, nesse transporte, tornam ‑se mais um entre tantos. Além, é claro, 
do fato de que os ônibus são mais altos e largos, ocupando uma maior área nas 
ruas e, na Oscar Freire, essa área foi em parte tomada pelas calçadas após a refor‑
mulação. Com efeito, tudo isso delineia a quem se destina o estar na Oscar Freire: 
àquele de maior poder aquisitivo que pode chegar à rua com seu próprio carro (de 
coleção ou comum), de táxi ou carro alugado, a pé (para os moradores da região) 
ou mesmo de bicicleta, menos àqueles que dependem do transporte público para 
acessá ‑la.

No desfile de carros com seus motoristas, numa via de mão única, esses podem 
ser vistos sob todos os ângulos pelos pedestres que circulam – e que também 
desfilam – em meio aos seus diversos fazeres. Ambos pausando seu trajeto ao 
obedecer aos comandos dos sinaleiros, num transitar em que os carros seguem 
as normas de velocidade impostas pela prefeitura da cidade (40km/h) e seguem 
num só sentido na centralidade da via. Os pedestres, por outro lado, transitam 

1 Sobre essa construção, ver: BOANOVA, Nathalia. Permanência e mutação no discurso do automóvel 
em São Paulo: uma análise sociossemiótica. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2017.
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nas suas extremidades, nas calçadas e nos cruzamentos onde passam pelas lis‑
tras intercaladas das faixas: como se contassem o tempo dos passos até a chegada 
ao outro lado, criam a impressão de ritmo acelerado a esse andar.

Findas as faixas e de volta às amplas e lineares calçadas, esses transeuntes 
desaceleram um pouco esse caminhar, exceto por àqueles que estão indo apres‑
sados a outro lugar. Com menos obstáculos para o andar, desaceleram o passo e 
o seus olhares podem agora se voltar para o horizonte, para as vitrinas, para os 
outros indivíduos que circulam por lá e dos quais, aos finais de semana, têm que 
se desviar. O mesmo ritmo dá ‑se em cada atravessar de ruas e seu desacelerar é 
exposto a cada retorno ao espaço exclusivo para pedestres, nos quatro quartei‑
rões observados. 

Via de automóveis (com seus sinaleiros e placas) e via de pedestres com sua 
distribuição de árvores, bancos, bancas, local de estar para sujeitos, local para o 
flanar dos sujeitos, iluminação noturna que não demanda fios aparentes e nem 
postes enormes: o urbanismo; estabelecimentos comerciais, de serviço, prédios 
residenciais e lojas monumentais: a arquitetura; nomes das lojas, suas propa‑
gandas e fotografias numa composição verbo ‑visual que é distribuída espacial‑
mente: a publicidade e as marcas; as expressões murais como grafites e pixos que se 
espalham pela rua; as vitrinas desses pontos de venda com suas encenações de 
modos de vestir e de estar, os próprios sujeitos que, com suas aparências também 
encenam esses modos, além dos automóveis que por lá desfilam: a moda. Todos 
esses sistemas elencados compõem a Oscar Freire num particular sincretismo, 
algo que será abordado adiante.

2.1. Modos de Oscar Freire: continuidades e descontinuidades

Como vimos, entre continuidades e descontinuidades, o ritmo da Oscar Freire 
dá ‑se pelos modos de disposição dos vários elementos que compõem a plástica 
da rua enquanto local espaço de consumo de visibilidades. Ao desenvolver tra‑
balhos sobre a composição de um espaço de consumo – como parte do projeto 
de um hipermercado na França –, o semioticista Floch (1987) categorizou ‑o a 
partir da ordenação dos valores que são trocados entre destinador e destinatário, 
configurando modos de consumir que são engendrados nesse espaço. A par‑
tir dos relatos dos consumidores, em resposta a questionários, o semioticista 
apreendeu os modos de consumo em supermercados. Em suas descrições, 
os consumidores citavam formas de organização e disposição do mobiliário 
urbano para descrever uma maneira de circular e, assim, consumir, num hiper‑
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mercado. Dentre esses modos de consumir, alguns priorizavam um consumir 
mais rápido e funcional enquanto outros, ao contrário, priorizavam a convivên‑
cia e o flanar, engendrando, assim, n valores tanto práticos quanto utópicos num 
espaço (Floch, 1987). 

Tal relação do hipermercado, organizado por sinaléticas da urbe, engendrando 
valores contrários e seus subcontrários pressupostos (crítico e lúdico), é explici‑
tada pelo autor (Floch, 1987, p. 9 ‑10):

«Por exemplo, a ‘rotatória’ ou a ‘mesa de orientação’ se caracterizam por 
uma visão pan ‑óptica global, imediata, sugerindo uma organização espacial 
circular, sem nenhum obstáculo para o olhar. [...] Em oposição a esta visão 
pan ‑óptica, conforme a exigência de uma distância crítica em relação ao 
hipermercado e às suas ofertas, encontramos em outros consumidores o 
desejo lúdico, se nos referimos ao nosso quadrado, de um ‘labirinto’ ou de um 
espaço ‘um pouco afastado, tranquilo e coberto, sem o burburinho clássico 
do hipermercado’: um espaço de ‘surpresas, de descobertas’, no qual se possa 
‘passear e bisbilhotar’. [...] Esta recorrência das qualidades espaciais das 
configurações utópicas é tão surpreendente que leva ao reconhecimento das 
qualidades contrárias de simplicidade e de continuidade nas recorrências do 
hipermercado prático: o hipermercado é ‘estrada de três pistas, conforme as 
velocidades dos carrinhos’ ou ainda uma ‘estação de triagem com plataformas 
à altura do bagageiro dos carros […]’. O sonho do consumidor prático, 
logístico na alma, é a continuidade, a fluidez, até mesmo uma contiguidade 
entre o local da compra e o local do consumo. [...] o hipermercado desejado 
deveria fazer coexistir os quatro tipos de valorização».

Dentre esses modos de circular e consumir no supermercado, encontram‑
‑se também os de disposição do ambiente e um outro similar, que é engendrado 
pelos quarteirões da Oscar Freire, delineando ritmos do transitar, caminhar ou 
mesmo flanar.

Enquanto no hipermercado se fala dos valores práticos e críticos que são concre‑
tizados pela «rotatória» ou a «mesa de orientação», que permitem o que o autor 
chamou de visão pan ‑óptica global, «sem nenhum obstáculo para o olhar», tem ‑se, 
na Oscar Freire, uma configuração com calçamentos uniformes, boa sinalização 
das ruas, cruzamentos amplos e em ângulos retos, ausência de fios de eletrici‑
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dade que permitem uma visão mais ampla e, por fim, um mapa com as lojas asso‑
ciadas a Associação de Lojistas dos Jardins2:

FIGURAS 6A, 5B E 5C: Nas imagens acima é possível ver a placa de sinalização que contém a lista das lojas – 
a qual foi pixada e, temos assim um outro destinador que aí se posiciona –, as bem sinalizadas faixas de 
pedestres, sinaleiros para os automóveis e sinalização para deficientes, bem como uma horizontalidade 
que permite uma visão geral da rua. Fonte: Acervo próprio.

Nessa configuração têm ‑se a formação de um espaço simples e contínuo que 
possibilita que um consumidor mais pontual, prático ou um sujeito que só tem 
na Oscar Freire um local de passagem, um caminho, façam dela seu uso corri‑
queiro, motivando também na rua esse circular apressado, de passarela cotidiana, 
tanto de pedestres quanto de automóveis.

Por outro lado, são engendrados outros valores que o autor denominou de 
lúdicos e utópicos. No hipermercado, é desenhado um «labirinto» ou um espaço 
«um pouco afastado», com «surpresas e descobertas», onde se pode «passear e 
bisbilhotar», como afirma o autor. Isto se dá também na rua Oscar Freire quando 
nela se observam lojas que afastam sua entrada da já larga calçada, criando um 
espaço para o descobrir e estar, para ver nela o que há de novo e diferente:

2 A Associação de lojistas dos Jardins (site: http://www.oscarfreiresp.com.br/) que tem como ponto 
principal a rua Oscar Freire, tanto participaram junto à Prefeitura do financiamento das reformas em 
2006, quanto realiza sua manutenção e fez a instalação dessas placas que sinalizam onde estão as lojas 
associadas pelos Jardins; as placas, no entanto, aparecem somente da rua Oscar Freire.
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FIGURAS  7A,  6B  E  6C: Mostram ‑se aí as entradas das lojas que ampliam ainda mais as calçadas e criam 
espaços para o sentar ‑se para afastar ‑se um pouco dos barulhos dos carros e da gente que, nos finais 
de semana, esbarram ‑se pelas calçadas onde alguns andam rapidamente, outros lentamente, enquanto 
outros param para conversar ou namorar as vitrinas; há, ainda, os restaurantes que instalam suas 
cadeiras e mesas pelas calçadas, permitindo que as pessoas sentem ‑se e observem enquanto apreciam 
um café. Fonte: Acervo próprio.

Com efeito, há ainda os bancos que foram instalados durante a reformulação 
da rua, que instauram aquele fazer como das praças e parques, isto é, um uso mais 
utópico da rua: do simular que dela se afasta enquanto nela se está. Parques e 
praças que são também encenados nos parklets ou mesmo na pracinha oscar freire3:

FIGURAS 8A, 7B E 7C: Na imagem à esquerda, mostra ‑se um dos vários bancos feitos de madeira e ferro que 
foram instalados pelo trecho da rua e, na foto central, um dos diversos parklets que foram colocados pelos 
próprios estabelecimentos comerciais, os quais normalmente são utilizados ou pelos que consumiram 
alimentos, ou pelos que descansam, ou pelos que aguardam seus acompanhantes na compra de algum 
produto em uma das várias lojas. À direita, têm ‑se a entrada da pracinha oscar freire com seus lugares para 
estar. Fonte: Acervo próprio.

3 Como algo particular que se encontra na rua Oscar Freire, a pracinha foi analisada em outro trabalho 
feito pela autora e por Ana Claudia de Oliveira, organizadora, junto à Valdenise Leziér Matyniuk, do 
livro publicado em 2017, Sentidos do Consumo, pela Estação das Letras e Cores.
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Tal relação pode ser esquematizada, ainda com base nos postulados do autor 
(Floch, 1987) que foram atualizados, na forma de uma elipse (Landowski, 2014) que 
representa a circulação dos valores em relação não na estaticidade do quadrado, 
mas num movimento contínuo, como sintetizado na figura que segue:

ESQUEMA 1: Na. dêixis da esquerda são engendrados em relação de complementaridade os valores práticos 
e críticos, enquanto na dêixis da direita, os valores utópicos e lúdicos. Fonte: Adaptação de Floch (1987).

Composições como essas criam espaços complexos e descontínuos, repletos 
de árvores e lugares para se estar, que incitam o flanar, a observação de vitrinas 
e a escolha tranquila do que se quer adquirir. Numa interessante relação com os 
espaços simples e contínuos, delineia um circular rápido e funcional em contra‑
posição aos devaneios de um passeio

3. MODO SINCRÉTICO DA OSCAR FREIRE

Circular que se dá pela horizontalidade predominante da rua sobre a qual são dis‑
postos: o asfalto preto e linear das ruas, as faixas de pedestres brancas e retangu‑
lares impressas sobre ele; as placas retangulares de cimento cinza que formam as 
calçadas sobre os paralelepípedos, os sons da urbe, o barulho e fumaça emanados 
pelos automóveis, as condições meteorológicas; os sinaleiros que se dobram no 
alto da rua para indicar cromaticamente o seguir ou o parar; as placas de sinali‑
zação tanto da urbe quanto das lojas; os bancos de madeira e metal; os parklets de 
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madeira e/ou metal com plantas ou não; as várias árvores de diversos tamanhos; 
as lojas e suas vitrinas com recuo ou não, seus aromas que identificam as marcas 
no passar por cada entrada, sejam nas lojas todas reformadas ou somente refor‑
madas na altura do olhar. O urbanismo, a sinalética, a arquitetura, a publicidade 
(marcas) e a moda – que os engloba por suas prescrições de modos –, como men‑
cionamos, compõem um sincretismo bem particular desse local. E a reconstitui‑
ção dessa plástica sincrética, feita de maneira a compreendê ‑la, de acordo com 
Oliveira (2009, p. 94), «permite determinar usos individuais, usos sociais, cultu‑
rais e as coerções de formatação que as regras impõem ao arranjo, assim como as 
suas ultrapassagens definidoras do cunho pessoal no uso inovador dos meios». 
Tal composição instaura uma interação discursiva, como postulado por Oliveira 
(2009, p. 137), na qual:

«[...] além da figura do enunciador e do enunciatário, pode ‑se depreender 
a figura dos seus corpos sensíveis, em operação corpo a corpo, nas 
corporeidades dos objetos sincréticos [...]. Corpos envolvidos na interação 
em ato que se definem nos processamentos de seus modos de presença 
nos seus modos de interação discursiva: um em relação ao do outro, de um 
implicando o modo do outro, e ainda, de um sensibilizando o ato outro».

Esses sistemas que formam a rua compõem uma enunciação global e, assim, 
tornam ‑se um só corpo com sentido dado, mas que, na interação com cada sujeito, 
faz sentido: sensibiliza e dá ritmo à motricidade de cada um desses corpos vestidos 
circulantes (sejam esses, automóveis ou pessoas). 

Se as ruas são, em tese, públicas, estão sujeitas às várias ocorrências (in)
esperadas de uma cidade como São Paulo. No momento em que a Oscar Freire é 
reformada numa ação co ‑destinada entre Prefeitura e Associação de Lojistas, uma 
instituição privada, deixa de se caracterizar, pela negação do seu carácter público, 
passando por um processo de privatização. Neste, como numa «limpeza» da rua, 
escondem ‑se ou apagam ‑se os traços de seu passado (Greimas, 1981) – quando 
abrigava casebres e cortiços – e constroem ‑se sistemas que operam em maior 
consonância, em maior uniformidade quando comparado à cidade que o engloba, 
articulando os valores do «belo» e encenando uma cidade vitrina que é aprazível.

Nesses arranjos, a composição quebra com a concepção do que seria uma via 
pública em São Paulo e seu entendimento convencional. Essa quebra, no entanto, 
não é e nem poderia ser tão brusca: a Oscar Freire insere ‑se no bairro dos Jardins 
que, urbanística e arquitetonicamente, mantém traços que dão unidade a esse 
conjunto. No entanto, é na horizontalidade da Oscar Freire que essa diferença se 
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concretiza. É nessa rua que se dá a quebra com a normatividade da megalópole, 
na qual, de acordo com Oliveira (2009, p. 96 ‑97):

«[...] o destinatário é conclamado a rearticular os elementos em seus novos 
territórios, sendo assim incitado pela plasticidade sincrética a adentrar 
na rede articulatória dos elementos para construir nas suas associações 
o significado desse uso. A convocação sensível do enunciatário e sua 
participação interativa, apontando a sua disponibilidade sensível, aumentam 
seu comprometimento com a emergência da significação, que é resultante 
do seu envolvimento com os sentidos, com seu corpo todo nas operações 
sensíveis».

No entanto, mesmo nessa composição do todo, o corpo da rua que interage com 
o corpo dos sujeitos, e cada uma de suas partes se relaciona de forma diferente, pois 
«os sentidos são convocados a operar com especificidades decorrentes dos dis‑
tintos modos de neutralização dos traços em copresença» (Oliveira, 2009, p. 94). 

Num local em que tudo está posto em rede, programam ‑se as formas de inte‑
ração do enunciatário com o lugar e, no espaço tecido, este é conclamado, sedu‑
zido ou mesmo tentado pela configuração do local, lugares para sentar ‑se, comer 
ou mesmo pelo encantamento com os aromas que se espalham sinestesicamente. 
Se as calçadas alargadas e uniformizadas, os fios aterrados e toda a reforma que 
«embelezou» a rua fazem com que o sujeito possa passear e admirar – a depen‑
der de como esse interage –, num ritmo mais espaçado em que consegue obser‑
var as lojas, parar em frente às vitrinas, sentir o aroma dessas lojas, sentar ‑se 
pelos bancos lá dispostos numa sequência de encadeamento das ordens senso‑
riais, os barulhos, fumaças e odores emanados pelos automóveis e pela própria 
cidade, além da apreensão e parada no atravessar dos cruzamentos, agem trans‑
versalmente em relação a esse «flutuar» sequencial pelo mundo Oscar Freire 
e, momentaneamente, reinserem o sujeito no (organizado) caos da urbe. Assim, 
entre a coalescência sensorial, na qual há uma «multissensorialidade conexa em 
cadeia [...] que opera por complementaridade» (2009, p.  102), engendrando um 
sincretismo por união, e a poliestesia, em que os «sentidos distintos [...] agem 
transversalmente», num sicretismo por dispersão, faz ‑se o contraditório sincre‑
tismo da Oscar Freire.

No modelo desenvolvido pela autora, numa adaptação que articula o que já 
desenvolvemos neste trabalho ao incorporar também outros autores (Landowski, 
2015), esse sincretismo da Oscar Freire articular ‑se ‑ia da seguinte maneira:
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4. UMA PASSARELA NO COTIDIANO DA CIDADE

Essa composição configura, como vimos, uma circulação bem particular em uma 
rua que se torna assim emblemática. Ao concentrar lojas de comércio, primordial‑
mente de roupas e acessórios, de marcas nacionais e internacionais, não somente 
da moda do vestir, mas também da moda do comer, do locomover ‑se, do lazer, do 
cuidar ‑se etc., a rua Oscar Freire tornou ‑se zona consumir e do flanar, tanto turís‑
tico, quanto cotidiano. É inclusive apresentada como ponto turístico e percurso 
de compras pelo site oficial de turismo da cidade4, entendendo ‑se como um local 
no qual se encontram «referências no mundo fashion» e que «caminhar por suas 
ruas é quase como participar de um desfile de moda e, mais do que apenas para 
fazer compras, a rua é um espaço pra ver, ser visto e desfrutar de momentos 
muito agradáveis, repletos de beleza e arte»5.

Sua reformulação, feita por um acordo entre poderes público e privado, con‑
cretizou e, mais ainda, passou a tecer rigidamente os usos e as práticas que por lá 
se dão. Não se encontram fotografias da rua Oscar Freire antes de sua reforma, 
somente raras fotos do processo que são exibidas pelo projeto da construtora res‑
ponsável e, por isso, sua imagem concretiza ‑se como esse espaço de consumo 
particular, em que sua configuração plástica engendra as práticas de vida que 
permeiam valores práticos e críticos, utópicos e lúdicos. Por fim, engendra, em 
contradição, uma uniformidade, uma sinestesia contrária a uma dispersão em 
sua composição. 

Nessa articulação de sua rede, é possível praticá ‑la tanto numa rotineira 
segunda ‑feira, somente de passagem ou num consumo pontual (atualizando sua 
função prática), quanto num sábado ou domingo de passeio com amigos e família 
– domingos, aliás, em que as lojas passaram a abrir devido ao intenso movimento 
de consumidores nos bares e restaurantes do entorno. Sua função mítica de par‑
que/praça se concretiza então, em especial, aos finais de semana. 

De acordo com o dicionário6, um emblema seria «[...] (2) figura simbólica, ser 
ou objeto concreto representativo de uma ideia abstrata; (3) p. ext. distintivo ou 
insígnia de instituição, sociedade, associação etc., utilizada no traje ou em obje‑
tos a elas relativos». Trata ‑se, então, de uma imagem concretizada que algo (ou 

4 Fato esse que também foi abordado por Vera Pereira ‑Barretto em sua tese recém ‑concluída 
(referência ao final do texto).
5 Fonte: Cidade São Paulo. Disponível em: <http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o ‑que ‑visitar/
atrativos/pontos ‑turisticos/1251 ‑rua ‑oscar ‑freire>. Acesso em: 19 abr. 2016.
6 HOUAISS. Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3 ‑0/html/index.htm#2>. 
Acesso em: 20 Jun 2017.
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alguém) tem em dada cultura, como uma rua que, no engendrar dos modos de 
consumo, viu ‑se reconhecida por isso, o que foi reforçado por essas reformas e 
assim tornou ‑se representativa de um dos modos de consumo de uma cidade, 
um dos emblemas de consumo na megalópole: uma vitrina que encena modos de 
vida de São Paulo nos já tecidos percursos de sua passarela. 

Um espaço urbano que foi tecido, programado para incitar determinados 
fazeres, pode até apresentar nessa articulação – como explana Landowski (2015, 
p. 19) –, «diversidades em sua superfície» quando são considerados os «elemen‑
tos discretos» que compõem esse tecido, mas sob um ponto de vista ampliado, 
esse espaço constitui um todo de sentido já programado. Nas palavras do autor 
(Landowski, 2015, p.  11), trata ‑se de um «mundo fechado, saturado e reconfor‑
tante, da contiguidade das coisas entre si, aquilo que deleita o olhar dos que 
namoram as vitrines no seu passeio dominical, prontos para se maravilharem 
a cada passo pelo que se apresenta [...] ao longo de seu caminho» e que, concluí‑
mos, apesar de encenar esses modos de vida nos jogos de visibilidade em meio 
à sua passarela que, no que seria pressuposto de sua vocação enquanto público, 
pouco deixa entreaberto para a «voluta» e para verdadeiras descobertas de si e 
do outro e somente permite entrever, em meio aos atos prescritos, a dispersão da 
megalópole.
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