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RESUMO 

A partir de entrevistas com quatro idosos que participaram da vida social de Copacabana, 

bairro do Rio de Janeiro, na década de 1950, este trabalho realiza uma recuperação do 

cotidiano da localidade no período. Segundo imagens criadas pelos antigos moradores da 

cidade, descortina-se um bairro em ebulição, marcado por transformações sociais próprias da 

expansão urbanística e comercial da época. A história mediada é entendida como 

comunicação, proporcionando uma visão do passado repleta de representações coletivas, aqui 

entendida pelo conceito de Emile Durkheim, e aplicada a estudos do consumo e publicidade 

através de autores como Colin Campbell, Jean Baudrillard, Mary Douglas e Everardo Rocha. 
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CORPO DO TRABALHO 

 

Conversar com alguém sobre a Copacabana dos anos 1950 gera uma série de suspiros 

e adjetivos positivos: Era maravilhoso!; Copacabana era o point!; A grande praia!. O 

presente estudo se propõe a investigar as representações do bairro nesta época a partir da 

visão de um grupo de terceira idade, recuperando parte de sua história. O objetivo da pesquisa 

é analisar depoimentos e reconhecer a construção do imaginário desta localidade e suas 

possíveis influências na estruturação de identidades individuais e coletivas. A partir de 

elementos do cotidiano, como consumo, entretenimento e lazer, constrói-se um sistema 

simbólico, que pretende ser analisado neste estudo.  

A principal motivação para este trabalho é a percepção de um orgulho muito forte dos 

cariocas com relação à sua cidade, principalmente da chamada Zona Sul
3
. Nesse sentido, o 

local mais presente nas citações a respeito, Copacabana, é uma grande vitrine da cidade, 
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possuindo uma ocupação urbana massiva. Tratado como a Princesinha do Mar, despertou 

minha curiosidade mais do que apenas a criação de uma narrativa mítica em torno do bairro, 

mas também a magia presente na construção do imaginário de uma das localidades mais 

promovidas pela cidade e quiçá pelo próprio país.  

Para isso, volto às origens da ocupação do bairro e pretendo, a partir delas, construir 

um panorama da memória afetiva que o envolve. Escolhi realizar entrevistas com moradores e 

ex-moradores do Rio de Janeiro que frequentavam o bairro à época, pretendendo chegar a um 

nível mais individualizado de experiência urbana, capaz de revelar um pouco dos novos 

hábitos propiciados pelo crescimento da localidade, bem como pelo aumento do consumo no 

local. As entrevistas foram realizadas com quatro pessoas que vivenciaram o crescimento 

exponencial de Copacabana na década de 1950, são elas: Entrevistado 1, aposentado, nascido 

em Ipanema, em 1957, se mudou para Copacabana em 1959; Entrevistada 2, aposentada, 

nascida em Botafogo, em 1930, morava no bairro Jardim Botânico e frequentava Copacabana 

na melhor fase de sua vida, de acordo com ela; Entrevistado 3, professor universitário, 

nascido em 1947, em Minas Gerais, se mudou para Copacabana aos seis anos de idade; 

Entrevistada 4, aposentada, nascida em 1926, morou em Ipanema e Leblon e se mudou para 

Copacabana em 1947.    

Os informantes foram sendo descobertos um a um, a partir de indicações de colegas e 

amigos. Eles acabaram formando um painel diverso, com idades, gênero e profissão distintas. 

Com relação a suas classes sociais, é possível inferir, a partir da conversa realizada, que 

pertencem a classes A e B
4
. O objetivo principal na busca por informantes foi que eles 

tivessem uma vivência do que foi Copacabana na década de 1950, e as perguntas giraram em 

torno deste tema, incluindo questionamentos sobre hábitos de lazer, compras e bens 

adquiridos; detalhes do cotidiano pessoal e familiar; e lembranças de lojas e propagandas do 

período. Durante as entrevistas, conversei com pessoas de grande jovialidade, bem como 

outras mais debilitadas devido à idade avançada e esse foi um dos grandes desafios do campo 

proposto.  

Para começar a análise, é importante retomar às origens da urbanização da localidade. 

A ocupação populacional de Copacabana vem do final do século XIX. O bairro recebeu a 

inauguração de sua primeira linha de bondes em 6 de julho de 1892. À época, a cidade estava 

aumentando em direção à Zona Sul, com a promessa de espaços saudáveis e capazes de 
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acomodar a expansão da cidade, que era a capital federal. O bairro era um arrabalde, que, sob 

o signo da modernidade e da salubridade, foi rapidamente concebido como futuroso e pronto 

a abrigar as famílias chiques dos tempos republicanos (O’DONNEL, 2013). A partir disso, a 

migração para o espaço se deu de forma exponencial: 

No total, de 1920 a 1970, a cidade cresceu cerca de 240%, enquanto Copacabana 

crescia quase 1.500%, ou seja, num ritmo quase sete vezes maior. Representando 

apenas cerca de 1,5% da população da cidade em 1920, em 1970 passa a 

representar quase 6%. (VELHO, 1975, p. 22). 

 

De acordo com Pedro Geiger, foi partir dos anos 1940 que se verificou um processo de 

transferência de moradores da Zona Norte para a Zona Sul, sobretudo daqueles com melhor 

nível econômico: 

Com o tempo, mesmo elementos mais modestos da classe media se multiplicaram 

no bairro de Copacabana, aceitando estreitos apartamentos pequenos em troca das 

comodidades dos serviços, da melhor condução, das diversões, da praia e, também, 

da fama. (1960, p. 175). 

 

Com esse fluxo populacional, experimenta-se uma mudança no estilo de vida em 

Copacabana. O bairro deixa de ser apenas um areal, um refúgio à beira mar, como cantou 

Braguinha em seu samba Copacabana (1946): Existem praias tão lindas/Cheias de 

luz/Nenhuma tem o encanto/Que tu possuis/Tuas areias/Teu céu tão lindo/Tuas 

sereias/Sempre sorrindo/Copacabana, princesinha do mar, e se transformou em A Nova 

Copacabana, cantada por Heirvelto Martins e David Nasser (1958): É bonita essa 

Copacabana/É bonita é bonita demais/Quem a viu alguns anos atrás/Não a conhece 

mais/Copacabana das lindas morenas/Das boates e arranha céus/No inverno acalenta os 

casais/No verão é bonita demais. Enquanto na primeira música percebem-se figuras da 

natureza, como areia, céu e mar, já na segunda é possível verificar elementos como as boates 

e os arranha céus, além do tema da passagem de tempo e da mudança de paisagem do bairro, 

a ponto de não mais ser reconhecido. 

 De acordo com o relato de um entrevistado, houve um fenômeno chamado 

Copacabanização. Nascido em Minas Gerais, ele chegou a Copacabana ainda criança e 

conheceu o bairro como um lugar tranquilo, onde experimentou uma certa dificuldade de 

dormir devido ao barulho do mar e do bonde: 

Quando vim morar em Copacabana, a avenida Atlântica não era duplicada, então a 

praia e a rua eram muito estreitas, e a praia muito próxima. As pessoas deviam ter 

um cuidado especial com a maré, tirar os carros, as crianças. Uma das grandes 

mudanças para os dias de hoje é que o Rio era uma cidade muito mais marítima. As 

praias estavam muito mais dentro da cidade. Havia muito mais gente indo à praia 



 

para pescar. As pessoas faziam arroz de Tatuí – bicho que hoje nem existe mais. As 

pessoas sentiam mais o cheiro do mar! 

 

O fenômeno urbano – causa e efeito da cidade industrial moderna – faz parte do 

movimento de metropolização das cidades, que promove alterações não só nos meios de 

produção, mas também nas relações sociais. Como sede da economia monetária, a metrópole 

é o local de circulação de dinheiro e, portanto, pretende delimitar esferas subjetiva e objetiva, 

criando uma tensão: a cidade é local de conflito e negociação. O sociólogo alemão Georg 

Simmel foi um dos primeiros a tratar do tema, percebendo seu impacto na sociabilidade e 

individualidade dos homens. Para ele, a intensificação da vida nervosa (1903), grande 

quantidade de estímulos gerados pelas abundantes e vigorosas atividades urbanas, geram 

reflexo na personalidade do indivíduo: os sujeitos urbanos modernos tornam-se objetivos, 

impessoais, distantes e calculistas.  

De acordo com um informante, naquela época havia apenas dois tipos de compra na 

sua família: uma grande, chamada compra do mês, que era realizada na cooperativa, e outras 

esparsas, na padaria, no armazém ou no açougueiro, que eram realizadas diariamente, pagas 

através da caderneta, mecanismo de registro das compras feitas para pagamento ao final do 

mês. Nesse sistema, vendedor e cliente se reconhecem e estabelecem uma relação não só 

monetária, mas também social, de amizade. Sem esta ligação interpessoal, as relações sociais 

acabam por ter uma objetividade impiedosa, sem a mediação permeada pela amizade e pelo 

afeto. 

Para Gilberto Velho (1974), é a partir de 1940 que se dá a grande expansão vertical do 

bairro. Copacabana, então, se transforma aceleradamente, com a intensificação da construção 

de edifícios e da demolição de casas. Esta evolução das intervenções urbanas nas metrópoles 

no século XX faz parte da construção do mundo moderno e reflete a racionalidade 

característica deste período. O aumento populacional, a facilitação do transporte entre os 

bairros e o discurso de cidade higiênica, confortável e do futuro são questões que remetem à 

construção de Copacabana: 

A atuação direta dos meios de transporte coletivo sobre a ampliação da cidade veio 

inevitavelmente acompanhada de um processo de redefinição dos padrões de 

acumulação do capital imobiliário. Amparados pelo discurso higienista contra a 

insalubridade da região central, numerosos grupos empresariais se revelaram 

ávidos por oportunidades de investimento em novas regiões da cidade. Assim, mais 

que reinventar a cartografia física e simbólica do Rio, os trilhos acabaram por atuar 

na cristalização de uma dicotomia entre Centro e periferia, cujo esboço já vinha se 

delineando havia décadas. Em pleno crescimento urbano, os espaços se convertiam 

também em mercadoria. (O’DONNEL, 2013, p. 23). 



 

Dessa forma, o bairro virou signo da modernidade, sendo tratado como mercadoria e 

exposto pelos anúncios de casas e terrenos como promessa de futuro junto ao mar já no início 

de sua ocupação. Próximo aos anúncios de geladeiras e de aumento da produção de luz – 

típicos da expansão da produção do período – pode-se enxergar, na edição de O Globo de 29 

de janeiro de 1942 (Anexo 1), um prédio para renda em Copacabana, com as características 

moderno e luxuoso. Esses dois adjetivos empregados por si só já trazem uma carga semântica 

para a venda do bairro. Neste momento, em uma Copacabana ainda sendo construída, é 

possível perceber um bairro criado pelos signos de atualidade e de certa denotação de riqueza.  

Analisando de uma maneira mais geral, na página Bolsa de Imóveis do Rio de 

Janeiro
5
, os anúncios de imóveis em Copacabana predominavam, como pode-se observar nas 

páginas 8, 9 e 10 da edição Vespertina de O Globo do dia 25 de abril de 1946, reproduzidas 

mais a frente (Anexo 2). Uma rápida olhada mostra que de 127 anúncios de venda em toda a 

cidade, 34 deles são apenas do bairro indicado, seguido por outros com números bem menos 

significativos, como Centro, com 15, Flamengo, com nove, e Leblon com oito anúncios. Na 

década seguinte, este cenário seguiu, como pode ser visto na edição de O Globo de 19 de 

janeiro de 1950, tendo nove anúncios de imóveis em Copacabana dos 43 totais, sendo que os 

demais bairros constam com apenas um ou dois anúncios cada. 

De acordo com Everardo Rocha (1985), o primeiro momento para significação de um 

produto é a publicidade, já que a propaganda torna públicos os produtos, mesmo que seu 

consumo seja privado. Portanto, estes anúncios apresentam uma carga semântica importante: 

o sistema publicitário atribui representações e significados para os produtos, que por sua vez 

acabam por edificar ideias coletivas em um grupo ou sociedade. Esta noção remete ao 

conceito de Representações Coletivas, de Émile Durkheim (1970), que compreendem os 

modos como a sociedade vê a si mesma e o mundo que a rodeia e são, na verdade, a base em 

que se originam os conceitos individuais. Mais tarde, Serge Moscovici (1978) também 

aprofunda este conceito chamando-o de fenômeno, e propõe a ideia de Representação Social, 

a qual refere-se à consciência subjetiva de fatos sociais. Neste sentido, as representações 

sociais acabam por constituir percepções nos indivíduos e, sendo assim então, uma forma de 

conhecimento. 
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Diversos autores já trataram o consumo e a publicidade como sistemas que criam e 

operam representações coletivas. Os precursores Georg Simmel (1904) e Werner Sombart 

(1913) trataram dos temas da moda e do luxo como sistemas de significação. A partir de 

1950, surgem diversos estudos que, fundamentados na análise de discursos midiáticos, 

percebem o sistema capitalista e a abundância de oferta de bens. Marshall McLuhan (1951) 

realiza uma análise de anúncios publicitários a partir do simbolismo de imagens. Roland 

Barthes, em Mitologias (1957), reúne discussões acerca de narrativas míticas criadas e 

difundidas pela mídia de massa. Thorstein Veblen (1967) permite o entendimento do 

consumo como uma narrativa social. De acordo com ele, na modernidade, a acumulação de 

bens toma o lugar de troféus obtidos em façanhas predatórias, e o ócio deixa de ser bem visto 

em prol da posse de bens. 

Em 1970, Jean Baudrillard fala, pela primeira vez, no termo Sociedade do Consumo. 

Esta auto-denominação da própria sociedade participa deste momento em que o consumo 

começa a ser encarado por alguns teóricos como protagonista do estudo de particularidades na 

vida social. Mary Douglas também foi uma das pioneiras em abordar a questão do consumo 

como forma de socialização. Em seu livro O Mundo dos Bens (1979), em parceria com o 

Baron Isherwood, discorre sobre como o consumo é uma prática social, sendo a função do 

bem nesta estrutura dar sentido – valor social –  às coisas. A partir da ideia de troca e dádiva 

em Marcel Mauss, a antropóloga e o economista enxergam o consumo como um esforço 

coletivo que configura relações, constituindo um sistema de classificação. Nesta direção, 

diversos autores contribuíram para estudos mais profundos acerca do consumo e ele, então, 

passou a ser um dos elementos-chave para a análise da vida social contemporânea. Assim, na 

cultura do consumo do homem moderno, os produtos e serviços criam redes simbólicas e 

fixam estilos de vida.  

Antes da modernidade, a cultura material era imposta pela posição social de cada 

família, assim, a distinção já estava dada desde o nascimento. Já na sociedade moderna, há 

uma mudança na estrutura social, e os indivíduos passam a ter mobilidade social. Vários 

elementos redundam esta transformação: o dinheiro, o trabalho, o indivíduo e a produção –  

todos eles largamente explorados pelas ciências sociais, que buscam nestes elementos 

algumas respostas sobre a modernidade. A partir do estudo também dos processos de 

aquisição de bens, é possível entender que a própria produção só se completa no consumo, 

sendo ele, portanto, chave fundamental para a compreensão do mesmo enquanto fato social. 



 

A partir do deslocamento demográfico percebido no Rio de Janeiro em direção à 

Copacabana, é possível perceber a publicidade como um dos iluminadores desta questão. Os 

anúncios de classificados da época demonstram um pouco da ideia de distinção que morar no 

bairro representava. Para Pierre Boudieu (2007), a estrutura social é um sistema 

hierarquizado de poder e privilégio determinado por relações materiais e simbólicas entre os 

indivíduos. Assim, é possível sugerir algumas inferências relacionais entre a ocupação desta 

área da cidade e seus significados simbólicos: 

Em matéria de bens culturais, o ajuste entre oferta e demanda não é o simples 

efeito da imposição que a produção exerce sobre o consumo, nem o efeito de uma 

busca consciente mediante a qual ela antecipa as necessidades dos consumidores, 

mas o resultado da orquestração de duas lógicas relativamente independentes, ou 

seja, a dos campos de produção e a do campo de consumo: a homologia, mais ou 

menos perfeita, entre os campos de produção especializados em que se elaboram os 

produtos e os campos (das classes sociais ou da classe dominante) em que se 

determinam os gostos, faz com que  os produtos elaborados nas lutas de 

concorrência encontrem, sem terem necessidade de procurá-la propositalmente, a 

demanda que se elabora nas relações. (BOURDIEU, 2007, p. 215). 

 

Durante entrevista realizada, um informante falou um pouco de como foi a escolha da 

família pelo bairro: 

Copacabana virou uma grande atração internacional e nacional e na década de 1950 

isso estava começando. Teve efeito de atração, especialmente para as pessoas da 

zona norte e subúrbio. Muitas pessoas tiveram a coragem de trocar casas nobres 

por apartamentos em Copacabana. Havia um magnetismo. A minha mãe quis ir 

para Copacabana por que lá a vida toda era em função do bairro e sua atração trazia 

as pessoas para cá. Os parentes, as famílias, vinham para visitar, mas também para 

conhecer Copacabana. Eles vinham de outros lugares que tinham praia, mas não 

era a praia, era o bairro. Comeram pizza, goma de mascar e chiclete de bola lá pela 

primeira vez. Eram as novidades urbanas. Ouvir línguas que não fossem o 

português. Tinha um lado cosmopolita: cachorro quente, Coca-Cola, comidas 

internacionais! 

 

O magnetismo o qual aponta o entrevistado mostra um pouco do fascínio que o bairro 

exercia. Nesse sentido, é possível também traçar paralelos com as questões relacionadas ao 

gosto, que propõem que ele não tenha a ver apenas com decisões privadas do indivíduo, mas 

que sejam o resultado de forças alicerçadas em instituições transmissoras de cultura da 

sociedade capitalista. Outra entrevistada, frequentadora do bairro, falou de forma efusiva 

sobre seu estilo de vida naquela época. Durante o final de semana, Copacabana era destino 

obrigatório, onde eram realizadas suas atividades de lazer nos períodos livres e onde se dava 

grande parte de seu convívio social: 

Vou te dizer o seguinte, eu conheci o meu marido, que foi um maridão, em frente 

ao cinema Rian, onde agora é o [Hotel] Pestana. Também em Copacabana tinha um 



 

ponto de encontro muito importante: todos os sábados ia-se à confeitaria Colombo 

de Copacabana, que era justamente na [rua] Barão de Ipanema. Era o ponto de 

encontro da moçada todos os sábados, em frente ao Roxy. Outro ponto que a gente 

chamava era o footing
6
, que era justamente na praia de Copacabana, onde todos os 

domingos parecia cidade do interior, todo mundo que fosse jovem, ou um pouco 

mais arejado, ia fazer o footing. Esses eram os points, então. Por que naquela 

época, falar [os termos] em inglês era o máximo! Eu tive um namorado americano, 

porque era chique namorar americano! 

 

 A entrevistada chama atenção para como os encontros sociais em determinados locais, 

bem como a prática de andar como forma de lazer, fizeram parte do estilo de vida da 

sociedade em questão na época, que encontrava nestes momentos oportunidades para 

construir sua vida social. Esse locus do imaginário, que traz significados expressivos em seu 

discurso, pode demonstrar um pouco de como a sociedade se constituía. Edgar Morin, em 

Cultura de Massas no Século XX, trata deste homem moderno que habitava as grandes 

cidades e começava a ter seu tempo de trabalho enquadrado em horários fixos e permanentes: 

Sobretudo, os lazeres abrem os horizontes do bem-estar, do consumo e de uma 

nova vida privada. A fabricação em série, a venda a crédito, abrem as portas para 

os bens industriais, para a limpeza do lar com aparelhos eletrodomésticos, para os 

finais-de-semana motorizados. É então possível começar a participar da civilização 

do bem-estar, e essa participação embrionária no consumo significa que o lazer não 

é mais apenas o vazio do repouso e da recuperação física e nervosa; não é mais a 

participação coletiva na festa, não é tanto a participação nas atividades familiares 

produtivas ou acumulativas, é também, progressivamente, a possibilidade de ter 

uma vida consumidora. (MORIN, 1967, p. 57). 

 

 Outro informante chama a atenção em sua entrevista para os pontos de encontro onde 

era feito o footing: no domingo, em frente aos cinemas Rian ou Metro, e, no sábado, na 

confeitaria Colombo, todos estes locais de lazer passíveis de consumo. É a partir deste 

momento que também começa a se fortalecer uma rede de consumo no bairro, com grandes 

lojas, restaurantes e cinemas.  

No Brasil, a década de 1950 trouxe valores como progresso – com a industrialização, 

abertura para capital externo, construção de infraestrutura rodoviária, hidrelétricas, 

aeroportos, promoção da indústria de bens de capitais. Foi um momento em que havia o ideal 

de que o Brasil estava a caminho da modernidade, se aproximando do modelo consumista do 

capitalismo norte-americano e se distanciando do padrão de vida rural. Nesse cenário, em 

plena Copacabana metropolizada, pequenos rituais cotidianos foram abandonados, ao mesmo 

tempo em que espaços de sociabilidade historicamente importantes foram destruídos. 
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Percebe-se um vazio deixado pela modernidade, logo ocupado pelo movimento do consumo. 

Everardo Rocha (1995) propõe que a abundância e o consumo, não dos bens materiais, dos 

produtos e dos serviços, mas a imagem consumida do consumo é que constitui a nova 

mitologia tribal – esta seria a moral da modernidade. De acordo com um informante,   

As pessoas iam bastante a Mesbla, a Sears
7
, mas sempre quando precisavam. As 

lojas vão aparecendo e vão ficando importantes pois a vida foi sendo imaginada 

como devendo ser mais prática. A vassoura fica antiquada perto do aspirador, a 

lavagem à mão, perto da máquina de lavar, o liquidificador aparece para fazer os 

sucos. Empregada vai ficando mais difícil de ter...  

 

As necessidades de consumo progressivamente aumentam, e passam a ser um espaço 

de experiência do sagrado. A dialética do prático versus o mágico sempre esteve presente na 

cultura do homem, e naquele momento ela passou a ser revelada em momentos ligados ao 

consumo, conforme relata outro trecho de entrevista: 

O Rio de Janeiro começou a explodir com o Copacabana Palace, que tinha um 

teatro maravilhoso, na parte de trás, onde os artistas se apresentam até hoje. E outro 

ponto de encontro era a gente ir à piscina do Copacabana Palace. Tinha um 

restaurante que se chamava Bife de Ouro que era justamente lá. Mas isso era, para 

nós, o máximo dos máximos.  

 

Um entrevistado relembra das compras e encomendas às costureiras de vestidos para 

momentos importantes, que faziam parte do universo feminino da época: 

Para cada festa tinha que ter um vestido diferente. Aniversário da fulana, 

casamento de não sei quem.... Os homens podiam repetir o terno, as mulheres não 

podiam repetir o vestido. Quando tinha uma festa importante, tinha que fazer roupa 

para todo mundo. No início, essas roupas eram feitas em casa. Mas eu já me 

lembro que tinha uma loja chamada príncipe, cujo slogan era veste hoje o homem 

do amanhã. Era uma loja pra roupas de criança. Eu me lembro que pelo menos 

umas duas ou três vezes por ano minha mãe ia comigo na loja Príncipe. 

 

Neste relato, percebe-se como os rituais de compra são consolidados desde a infância, 

momento em que crianças aprendem como devem se comportar na vida social. Além disso, as 

próprias lojas fazem parte deste sistema, já que criam slogans e propagandas chamando 

atenção para a criação desta identidade. Assim, o consumo assume uma posição estruturante, 

que revela valores e comportamentos refletidos nas relações sociais. Ainda sob o mesmo 

signo, da vestimenta feminina, outra informante relata: 

A primeira vez que eu fui a uma boate foi na Vogue, a Vogue de Copacabana! Eu 

fui lá! Botei um vestido.... Era o auge! Ficava em frente a praia, na esquina da 

[avenida] Princesa Isabel. Eu botei um vestido que eu achava chiquérrimo para ir, e 

aí foi uma brigalhada danada por que o vestido tinha uma manga fofa, e meu 

marido, que era meu namorado na época, me levou e gastou um dinheirão para me 
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levar na Vogue, mas me disse que eu estava com um vestido medonho!  A minha 

mãe costurava magnificamente. Eu desenhava, e ela fazia. O tecido era um cetim 

cor de vinho. Para mim era o máximo! Ele tinha mangas fofas, que naquela época 

estavam na moda, tipo Branca de Neve. 

 

No depoimento é possível identificar a magia presente em conhecer a boate, 

identificando-a como o auge. Houve um ritual, com a escolha do vestido adequado, que 

pudesse legitimar a experiência como chique. Neste cenário, que remete à fábula, há ainda a 

identificação de um vestido usado por uma princesa, típica de nosso imaginário romântico. 

Esta aura de conto de fadas também se revelou presente no nome da loja referido por outro 

entrevistado: Príncipe.  

Os depoimentos revelam componentes de um mundo mágico que encontra hoje seu 

reflexo no consumo, legitimando a organização da sociedade capitalista industrial. A 

publicidade – marcas, slogans, propagandas, etc. – associa produtos a imagens desejáveis, 

formando representações sociais em que mais do que o produto em si, importa a imagem a ele 

associada. No fim, esta imagem transforma-se em um discurso amplamente aceito e 

naturalizado, e os bens, a cada dia mais, tornam-se desejados e desejáveis.  

Este trabalho se propôs a realizar uma leitura da sociedade não através de análises 

políticas ou econômicas, mas através do ritual do consumo, numa época em que é tratada 

como o início da metropolização do bairro de Copacabana. Assim, desde sua concepção, 

percebe o consumo enquanto mediador de mensagens e valores da sociedade em questão. A 

partir dos relatos de experiências no bairro, é possível perceber como o momento de compra e 

os próprios objetos acabam por veicular comportamentos, estabelecendo definições de moral 

e de valores sociais. Nesse sentido, a cultura material e o contexto que envolve sua compra se 

mostrou uma profícua forma de investigar as formas pelas quais ocorre a socialização. Sendo 

assim, a partir de depoimentos, foi possível investigar rastros e resíduos da formação da 

sociedade brasileira e, sobretudo, carioca.  

Importante ainda citar que este trabalho não se imaginou como uma receita ou uma 

simples relação causal entre os discursos ouvidos com o efetivo boom populacional a qual o 

bairro de Copacabana experienciou na década de 1950, mas sim propôs ideias para a reflexão 

acerca do tema. Sendo de natureza social e estrutural, a representação de Copacabana neste 

momento emblemático para o grupo escolhido não pretende encerrar todas as suas 

possibilidades aqui, mas sim se constituir enquanto tema fundamental acerca da discussão 



 

sobre as formas de socialização contemporânea ainda a serem aprofundada em trabalhos 

futuros. 
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