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“Ressignificação do Centro de São Paulo  

pela perspectiva dos jovens recém-chegados” 

João Pedro Silveira Martins  1

 

 

O seguinte trabalho apresenta o processo de requalificação do centro paulistano,           

observado a partir da ótica do Cosmopolitismo Urbano, e as vivências das e dos jovens               

que chegaram recentemente para morar no Edifício COPAN, localizado na região da            

Praça da República, no centro da cidade. É apresentado o contexto geral de renovação              

sócio-espacial das últimas décadas em São Paulo e por que a região central desperta              

tanto interesse entre a chamada “geração millenial”. Posteriormente, é exposta a           

perspectiva metodológica utilizada para diálogo com diversos jovens que se mudaram           

para o edifício nos últimos cinco anos. Este trabalho retoma métodos da geografia             

humanística para entender o uso do espaço nas grandes metrópoles, juntamente com            

entrevistas narrativas para estabelecer a comunicação com os grupos de moradores           

escolhidos. Ao final do artigo haverá uma breve discussão sobre o material coletado e              

sobre possíveis utilizações do material para compreender o cotidiano na cidade e            

também o estilo de vida e desafios desses jovens. 

Palavras-chave: millenial; renovação urbana; narrativa; cosmopolitismo urbano 
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1. Introdução 

As cidades brasileiras entraram no século XXI com diversas obras de           

requalificação sócio-espaciais, impulsionadas pela necessidade de reafirmação cultural,        

internacionalização e modernização do espaço. Os centros dessas cidades foram as áreas            

mais impactadas pelas grandes obras, que ao decorrer da segunda década deste século             

começaram a receber vivências e apropriações espaciais que há alguns anos não seriam             

possíveis: novas utilizações de praças e espaços verdes, demandas populares por           

construção de ciclofaixas, regiões “se assumindo” GLS e outras LGBT , grandes           2

operações de infraestrutura para sediar megaeventos como a Copa do Mundo de 2014 e              

as Olimpíadas de 2016, reanimação de blocos de rua de carnaval e novas maneiras de               

protestar nas cidades, desde as Jornadas de Junho de 2013. 

Esses eventos parecem ter trazido uma nova forma de vivenciar as metrópoles,            

que já há muitos anos apresentavam o esgotamento do massivo uso de carros e a               

necessidade de explorar o espaço com uma escala mais humana. Dentro deste universo             

da reinterpretação do espaço público (ou da requalificação sócio-espacial, se pensarmos           

nas questões da construção física) podemos nos deparar com uma infinidade de atores             

que vivem, pensam e trabalham na cidade. As imobiliárias, os governos locais,            

urbanistas e acadêmicos, trabalhadores, enfim. Cada grupo certamente terá um olhar           

distinto sobre as mudanças que estão ocorrendo nos últimos anos, de acordo com sua              

própria vivência no espaço, mas este projeto decidiu focar nos jovens recém chegados à              

vida adulta que se mudaram para o centro há pouco tempo e como são suas vivências                

com a vizinhança. 

Estas pessoas vivenciaram de perto alguns processos de revitalização de praças           

públicas, o início da ocupação da classe média em alguns espaços antigamente            

ocupados apenas pela população subalterna do centro, muitos participaram ativamente          

das manifestações da segunda década do século e hoje vivenciam o centro com as              

peculiaridades de suas gerações. Este grupo possui grande potencial para compartilhar           

experiências e conhecimento acerca do urbano por ter sido não apenas um dos             

principais atores das demandas por mudanças de paradigmas na forma de ocupar a             

2 Ao termo GLS, se refere aos espaços de consumo e vivência para gays, lésbicas e simpatizantes. Aos                  
LGBT, trata-se de espaços com maior teor político e de militância Lésbica, Gay, Bissexual e Transexual. 
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cidade, mas também um dos grupos que vivencia diretamente os impactos das            

mudanças, sejam eles bons ou ruins.  

A literatura mundial intitula esta geração millenials. Ela é definida pelos jovens            

nascidos entre os anos 1980 e 2000, adultos que viveram o auge do Neoliberalismo, da               

inserção à Globalização e da cultura de consumo em seus países, tanto no Norte quanto               

no Sul Global (HOWE et al, 2000). Esses jovens apresentam um estilo de vida pautado               

no consumo rápido, não-acumulação de bens, um relativo capital cultural obtido em            

altos estudos e possibilidades de mobilidade internacional e contato com outras culturas,            

uso intenso de redes sociais e organização em grupos a partir de redes virtuais, mas               

também resistência para convívio, altas taxas de depressão, dificuldade na permanência           

em moradias, empregos e relacionamentos (KARAKAS et al, 2015).  

Como consequência dessa rapidez nas mudanças, que alguns diriam até mesmo           

efemeridade no modo de viver, possuem uma forma distinta de vivenciar a cidade,             

buscando melhores possibilidades de locomoção pública, alternativas de moradia barata          

no centro das cidades, geralmente lutando contra o excessivo aumento dos preços de             

apartamento devido às especulações imobiliárias, priorizando por áreas de lazer          

destinadas a traços de suas identidades (raciais, de gênero e sexualidade). Esses jovens             

não buscam comprar imóveis ou se estabelecerem por muito tempo nas cidades onde             

estão, buscam a possibilidade de mobilidade e aumento do capital cultural por meio de              

viagens e vivências em diferentes lugares. E também esperam que todos os lugares             

possuam as mesmas possibilidades de lazer e serviços que estão acostumados           

(REISMAN, 2015). 

As principais mudanças de paradigmas, vivências urbanas e novos serviços nas           

espacialidades que estes jovens buscam seguem tendências daquilo que vem a ser o             

“Cosmopolitismo Urbano”, observado anteriormente por meio de projetos de         

renovação, marketing e até mesmo grupos de militância em países do Norte. Estas             

advêm de formas estéticas e culturais de consumo denotativa da abertura ao “outro” e              

propagandas propondo a transformação do espaço num ambiente internacional para os           

homens e as mulheres em contextos de globalização (BECK, 2004).  

Podemos também definir o Cosmopolitismo Urbano como a recriação do          

universo cosmopolita para a produção do espaço ou marketing das cidades. O termo se              

refere a um mercado sustentado pelo “cosmopolitismo imaginado” promovido pela          
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mídia, que recria o pensamento de um consumidor para que ele se sinta um cidadão               

global quando recebe informações de todo o mundo e consome produtos exóticos à sua              

cultura local. É uma forma de ressignificar a noção espacial da localidade pelo acesso              

ao universo global por meio do consumo (SCHEIN, 1999). 

A partir deste contexto apresenta-se o objeto de investigação desta pesquisa, a            

dinâmica de requalificação da diversidade urbana no Brasil seguindo tendências de           

mercantilização das identidades culturais, nacionais, sexuais e de gênero ao adotarem a            

ideologia cosmopolita em seus discursos, projetos de planejamento urbano, estética e de            

mídia, tanto fomentados pelos jovens da geração millenial, quanto pela especulação           

imobiliária. 

Neste contexto, surge o Edifício COPAN, no centro de São Paulo como possível             

perspectiva de investigação e de reflexão em torno desses processos. Este edifício foi             

escolhido por ser importante símbolo da vivência urbana no centro dessa metrópole,            

tendo sido constantemente utilizados em propagandas, referências de marketing urbano          

e filmes. Este prédio representa “tudo o de melhor e de pior vida paulistana”, o               

paradoxo da verticalização megalomaníaca de meados do século XX, o abandono das            

áreas centrais nos anos 1980 e 1990 e as novas promessas do século XXI, que são pagas                 

com um delicado processo de higienização social. 

Este grande conjunto habitacional representa a tentativa de modernização de          

meados do século XX; o decaimento de seu espaço urbano ao longo da segunda metade               

do século, com sua ditadura e crises nacionais; e a tentativa de reestruturação central no               

início do século XXI. O Edifício COPAN foi parte da grande onda de construções e               

investimentos imobiliários de São Paulo da metade do século XX. Possui mais de 1100              

apartamentos em seus seis blocos, com 35 andares. Passou por quinze anos de             

construção, entre 1951 e 1966, foi planejado para que a vida na rua continuasse em seu                

andar térreo, que contém uma galeria com diversas lojas, serviços e possuía até mesmo              

um cinema em seus primeiros anos. É considerado um dos símbolos da arquitetura na              

cidade de São Paulo e, embora o projeto tenha sido abandonado pelo Niemeyer, que ia               

para Brasília, ainda mantém as linhas sinuosas características do arquiteto, e também o             

valor agregado de sua assinatura (MENDONÇA, 1989). 

Os projetos foram concluídos, mas a utopia e glamour dos discursos sobre            

modernização de São Paulo não conseguiu corresponder à realidade das ruas. Nos anos             

 



6 
 

seguintes à inauguração do edifício, o país sofre um golpe de estado e logo após é                

criado o Sistema Financeiro da Habitação, que impulsionou a construção de           

condomínios para a classe média, fazendo com que o centro das grandes metrópoles             

fosse abandonado pelas políticas públicas. Como consequência, nas décadas de 1970 a            

1990, as grandes metrópoles do país passaram por um período de enorme decadência             

das áreas centrais e a classe média começa uma “fuga” aos condomínios fechados em              

áreas suburbanas ou distantes dos centros (MARICATO, 1987). 

A mesma decadência na infraestrutura ocorre com este grande edifício          

residencial, junto a muitos conflitos entre os vizinhos, sobretudo pelo aumento das            

atividades ilícitas em seus apartamentos e corredores. COPAN começou a ser chamado            

de “cortiço vertical”, abrigando muitas atividades de tráfico e prostituição (HEISE;           

BARRETO, 1997).  

Com a redemocratização e a abertura ao neoliberalismo, há um processo de            

retorno dos interesses públicos ao centro junto a políticas de revitalização e ambiciosos             

projetos imobiliários. O edifício passou pelo processo de renovação com duras políticas            

de organização, leis taxativas para comportamento dos condôminos e inclusão de           

severas multas. A frente do COPAN, o ex-subprefeito Affonso Prazeres como síndico            

(COTELO, 2008). Atualmente, ainda possui uma enorme diversidade de moradores,          

mas nos últimos anos observou um crescente processo de jovens buscando apartamentos            

em seus blocos, muita oferta de locações por temporada para estrangeiros pela            

plataforma do AirBnB , uma grande procura de autorizações para fotografias para           3

agências de Marketing e cinema. Esta diversidade e a história do prédio se             

transformaram numa espécie de produto e algumas consequências já podem ser           

observadas no espaço: houve um aumento exponencial no preços dos alugueis e a             

partida de alguns moradores antigos para regiões mais acessíveis. Este processo está            

relacionado ao imaginário do Cosmopolitismo Urbano, à medida que utiliza a           

diversidade de um espaço para mercantilização do mesmo. A próxima seção irá explicar             

com maior clareza como funciona este processo. 

O Cosmopolitismo Urbano que pode ser observado neste edifício é consequência           

da fetichização da diversidade, mas também pode ser uma manobra para controle social             

3AirBnB é um site onde um locatário ou proprietário de apartamento pode alugar um quarto ou 
apartamento inteiro por temporada. 
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e requalificação urbana de acordo com matrizes específicas de gestão urbana que            

parecem estar de acordo com algumas ideologias estruturais de pensamento paulistano           

sobre diversidade urbana no período de internacionalização de sua metrópole. 

Acredita-se que este movimento tenha sido advindo de um ideal internacional sobre            

diversidade urbana e cause diversos impactos nas estruturas institucionais que pensam e            

renovam as cidades, e consequentemente grandes impactos no dia-a-dia da agência que            

freqüenta o espaço. 

No entanto, este impacto estrutural que impulsionou os processos de renovação           

do centro de São Paulo não tenha extinguido a diversidade per se dos edifícios do bairro                

e sobretudo do COPAN, mas esta realidade tampouco é condizente com os discursos             

“vendidos” como Cosmopolitismo Urbano. O projeto busca encontrar um         

Cosmopolitismo Real ou Cosmopolitismo Subalterno, cheio de embates no dia-a-dia e           

pequenos conflitos entre a resistência e os novos rostos que chegam no local, mas é               

certo que a diversidade destes espaços possui um próprio ritmo e peculiaridades em             

relação ao espaço em comum e os vizinhos, e que esta vivência diz muito sobre os                

processos de racialização do espaço e subalternização típicos das metrópoles coloniais. 

O seguinte artigo propõe a apresentação do processo de pesquisa conduzido no            

Mestrado para a resposta da seguinte questão: “Qual é a relação entre a diversidade (ou               

cosmopolitismo urbano) e a vivência de jovens recém-chegados no centro de São            

Paulo?”, objetivando registrar o estilo de vida dos jovens e suas compreensões sobre a              

construção do espaço e vivência metropolitana; compreender como o cosmopolitismo          

urbano e a renovação do edifício estão interligados com a chegada destes jovens e              

analisar as redes de contato entre estes jovens e o uso das ferramentas digitais para               

construção de comunidade. 

2. Percurso Metodológico 

O mundo é organizado a partir de uma ordenação simbólica espacial, determinante            

das práticas do cotidiano, criando dialética com os corpos de cada indivíduo. A             

disposição do espaço marca as vivências dos homens e mulheres, criando identidades e             

papeis sociais em diferentes momentos do dia-a-dia, expressas pela cultura e pela            

infinidade de símbolos que representam quem somos (AUGRAS, 1988).  
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O geógrafo humanista Yi-Fu Tuan (1987) descreve esta relação do corpo com o             

espaço a partir da perspectiva da experiência, que pode ser de grande ajuda para a               

compreensão do papel do espaço para os corpos (e dos corpos para o espaço, que acaba                

sendo parte central deste trabalho). Segundo o autor, espaço deve ser compreendido            

como expressão. O espaço é onde se experimenta. O toque, o cheiro, a visão. Assim               

como o bebê sai de perto de sua mãe e precisa experimentar o espaço ao redor com o                  

toque, a mordida, a imaginação, para criar suas próprias noções de corporeidade, o             

espaço é para os homens e mulheres onde se experimenta e se cria experiências. 

Dentro dessa perspectiva, entende-se o lugar como proteção, criada a partir de uma             

experiência iniciada pela imaginação individual. Lugar é onde já se experimentou,           

descobriu o formato dos objetos ao redor, percebeu a presença do próprio corpo, e onde               

se estabeleceu acordos intersubjetivos com objetos, paredes, pessoas, cores, fotografias          

ou qualquer elemento que transforme aquele espaço no “seu lugar”. Este processo é             

lento e ocorre com a descoberta do desconhecido. Para a criança, o primeiro lugar de               

conforto é o corpo de sua mãe, e o processo de experimentação do quarto para criação                

simbólica de seu espaço possui intensa relação de imaginação enquanto se descobre os             

formatos, as funções e os relacionamentos com os objetos e símbolos ao redor. 

Podemos assumir, portanto, que se estabelece uma relação socialmente construída          

entre o ser humano e o imaginário da sociedade que ele vive. E esta relação também é                 

válida para a experimentação do espaço e criação de locais de proteção. Torna-se             

evidente que, à medida que um lugar é formulado por símbolos de determinado             

imaginário social, ele influencia nas identidades dos indivíduos que li chegam e o             

experimentam para criar seu próprio lugar e vice-versa: os novos acordos           

intersubjetivos nesse processo de experimentação do espaço trazem modificações no          

próprio imaginário e, consequentemente, nos locais. 

Nossas cidades são formadas por uma série de símbolos, desenhados e formulados            

em determinada época e cravados no tempo em forma de estátuas, sinalização, edifícios,             

desenho urbano, praças e hábitos próprios de cada lugar. A construção simbólica da             

cidade influencia fortemente no comportamento das pessoas e nas alternativas que elas            

possuem para a ocupação e expressão cultural dentro de seu espaço. O contrário             

também pode ser confirmado: a expressão cultural e a construção do lugar influenciam             

na forma como a sociedade se organiza e explica muito do universo social.             
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Considerando a ordenação teórica de Tuan (1987), a cidade como foi socialmente            

constituída e simbolicamente desenhada, possui um papel importante na determinação          

de como os indivíduos encontram o seu lugar. 

Buscando a compreensão de como é feito o uso do espaço e como ocorre este               

processo de estabelecimento de jovens no centro de São Paulo, são propostas entrevistas             

narrativas como método para abordagem da agência nesta pesquisa. Acessar as           

experiências individuais e a percepção dos moradores destes edifícios sobre as           

mudanças ocorridas no bairro e no edifício, enquanto espaço de utilização e expressão             

individual, exige uma abordagem não-estruturada e que possa ter uma maior           

profundidade na discussão e expressão de ideias de cada um. Descarta-se a            

possibilidade de entrevistassemiestruturadas por estarem demasiadamente focadas em        

respostas específicas e também de uma abordagem mais voltada para Histórias de Vida,             

pois não há tempo hábil para acompanhamento destes indivíduos, surgindo então o            

método das Entrevistas Narrativas como o mais adequado para a situação           

(MUYLAERT, 2014). 

Esta abordagem estimula o entrevistado a relatar acontecimentos de relevância          

em sua vida e no contexto social estudado, a partir da reconstituição de fatos que               

aconteceram e foram marcantes em sua trajetória pessoal. Para esta abordagem, é            

utilizada a comunicação cotidiana de recontar histórias, sem interferências de linguagem           

do entrevistador e apenas o uso de linguagem espontânea. A entrevista ocorre à medida              

em que há interação colaborativa entre entrevistado e entrevistador e assim a história vai              

sendo construída e entendida entre ambas as partes (MUYLAERT, 2014). 

Na narrativa, a importância está nos fatos que podem ser lembrados pelos            

entrevistados. Ou seja, é dada a importância para o que foi experimentado e registrado              

na memória, levando em consideração que estes fatos podem ser ressignificados pelos            

indivíduos, à medida que são relatados. O objetivo da narrativa é criar histórias, e por               

isso a sua análise exige também consideração de elementos para-linguísticos (emoções,           

jeitos de falar, expressões, etc) (MUYLAERT, 2014). 

Estas entrevistas devem conter um pequeno guia para orientar o pesquisador           

sobre o assunto e os objetivos da pesquisa, mas não devem influenciar na narração da               

história. O aspecto central desta modalidade de pesquisa qualitativa são os momentos e             

afetos de cada um dos entrevistados (MUYLAERT, 2014). No caso desta pesquisa em             
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particular, o interesse está centrado no percurso da origem do entrevistado até a chegada              

no edifício e construção do lar. E posteriormente, como é a construção de seu lar, suas                

relações pessoais e de que forma isso pode indicar o estilo de vida deste grupo. 

Devido ao fato que as entrevistas podem durar entre duas horas até quatro horas,              

foram escolhidos sete moradores, que tenham entre 20 e 40 anos de idade e se encaixem                

no perfil “millenial”, a ser construído com maior detalhe na pesquisa . Buscou-se            4

convidar indivíduos de diferentes etnias, gêneros, idade e classes sociais, para o estudo             

ter um caráter mais heterogêneo e assim ser possível captar diferentes observações e             

constatações sobre diversidade e a construção do espaço na metrópole. 

 

3. Considerações do percurso metodológico 

As entrevistas possuem uma grande riqueza de material afetivo e de descrição            

espacial e de situações, porém o material captado é muito largo e deve ser selecionado               

de forma muito atenta. Não foram mencionadas ou demonstradas nas entrevistas as            

questões de conflitos no dia-a-dia do edifício, embora dois aspectos centrais do edifício,             

já descritos brevemente nas leituras teóricas, foram confirmados: a diversidade e o            

contraste.  

A forma como os entrevistados lidam com estes dois aspectos possui           

divergências e muitas similitudes. É muito importante levar em consideração as           

questões pessoais e individuais, geralmente relacionadas com a origem e as vivências            

individuais e o capital social e econômico dos entrevistados. Muitas similitudes, no            

entanto, podem apontar para uma descrição de uma coletividade com um certo estilo de              

vida. Para esta parte, é importante recorrer à literatura (ainda muito recente) sobre a              

utilização do espaço e a vivência urbana pelos jovens “millenials”. 

Dentre os principais elementos que devem ser observados com atenção pela sua            

frequência recorrência dos discursos, está a importância das redes sociais e da interação             

digital para a formação de uma comunidade e vizinhança. A interação e as ferramentas              

atuais para diálogo na internet trouxeram coesão, sensação de pertencimento e           

4 Inicialmente, o projeto havia pensado em focar nos conflitos entre antigos e novos moradores, inspirado                
por trabalhos como o clássico documentário “Edifício Master”, de Eduardo Coutinho (2002). No entanto,              
objetivando um estudo de caso mais profundo e delicado, e que encaixe melhor nos recursos e tempo                 
disponíveis para a execução da pesquisa, decidiu-se focar nos novos moradores. 

 



11 
 

relacionamentos para diversos dos entrevistados. Há uma presença muito forte do           

Facebook na interação entre os vizinhos e na sensação de sentir-se parte da cidade. O               

digital impacta diretamente na construção do espaço e das relações neste espaço, por             

meio de militância, redes de apoio, relacionamentos amorosos e construção do lar. 

Outro elemento importante é a solidão urbana, a ansiedade, o estresse e a             

depressão. Estes assuntos foram presentes em quase todas as entrevistas e é necessária             

uma observação minuciosa da origem de cada um dos entrevistados e a descrição de              

como a depressão é combatida por cada um. Alguns deixaram claro que a própria              

diversidade e comunidade do COPAN são importantes para a manutenção de uma            

estabilidade de saúde mental. 

Diversidade sexual e de gênero também são assuntos centrais na vida de quase             

todos os entrevistados. É sempre mencionada a presença gay e lésbica no edifício e a               

necessidade de combater a homo e lesbofobia. Os movimentos LGBT estão sempre            

presentes quando os entrevistados descrevem o seu estilo de vida. Há uma relação muito              

próxima entre o centro paulistano e a vivência em diversidade de orientação sexual e              

gênero e é um assunto que deve ser explorado pois impacta indiretamente (e, em alguns               

casos, diretamente) no processo de transferência para o centro da cidade ou para o              

Edifício COPAN. 

Há seguramente material suficiente para os objetivos e compreensão da          

problemática da pesquisa, embora diversos pontos do material teórico tenham sido           

desmistificados logo no início da pesquisa. Não existiram conflitos evidentes de           

expulsão de moradores ou violência na vivência destes grupos de moradores, e            

tampouco uma segregação entre antigos e novos moradores, como se acreditava. Muito            

pelo contrário: diversos morador mantém laços fortes de amizades com moradores mais            

antigos e de outras realidades sociais. 

No entanto, deve-se ao analisar minuciosamente e organizar as informações das           

entrevistas, pois há diversos sinais que apontam um processo lento de elitização do             

espaço quando levamos em consideração alguns fatores, como capital cultural e           

especulação imobiliária. Há uma relação muito contrastante entre a diversidade vivida e            

expressa pelos jovens e apropriação desta própria diversidade, de forma menos direta do             

que imaginada, pelas imobiliárias. Não foram constatadas campanhas para a venda ou            
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construção do espaço, como diversas leituras teóricas apontaram, mas há sinais de que a              

diversidade é fator de especulação imobiliária. 
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